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parte das nossas Obras de Arte Especiais (OAE) 
foram projetadas e construídas nos anos de 1940 e 
1950. A falta de um planejamento consistente, por 
exemplo, já fez a cidade de São Paulo sofrer com a 
ponte dos Remédios, na década de 90, a queda da 
ponte sobre o Rio Tamanduateí, em 2015, e com a 
interdição do viaduto Santo Amaro, em 2016, além 
de outros diversos casos pelo Brasil, que não envol-
veram somente pontes e viadutos.

Manutenção preventiva 
faz com que recursos públi-
cos sejam economizados. Em 
1990, o IE fez um levanta-
mento que listava problemas 
em obras na capital paulista 
e que foi embasado pela Lei 
de Evolução de Custos, do 
Matemático Willem de Sit-
ter. Nele foi apresentado que 
o “conserto” dessa estrutu-
ra após uma queda pode ter 
um valor final até cinco vezes 
maior do que seria o valor de 
uma manutenção preventiva, 
por exemplo. 

É nesse momento que 
reforço a importância da en-
genharia. Nós auxiliamos na 
construção de diversas obras 

pelo Brasil e estamos aqui para colaborar ainda mais 
com as instituições públicas e privadas. Os próximos 
seminários de manutenção no IE terão diálogos que 
abordarão desde viadutos, galerias e pontes, edifica-
ções até saneamento e barragens. Vamos expor argu-
mentos e mostrar como a prevenção é benéfica para 
o desenvolvimento econômico e estrutural do País. 

Incutir esse conceito em nossos governantes e 
também na nossa sociedade com certeza nos le-
vará a substancial melhora não só da “saúde” das 
nossas obras públicas, mas também das finanças 
do nosso País. IE

Manutenção precisa ser 
obrigatória

os últimos anos, o Brasil tem encarado 
percalços que atrapalham o dia a dia de 
milhares de pessoas e, até mesmo, tiram 
suas vidas, como nos casos de Brumadi-

nho e Mariana, acidentes com barragens. Essas e 
outras situações acontecem devido à falta de atenção 
do poder público e das organizações privadas que 
não têm dado a devida atenção para a manutenção 
preventiva, tanto em obras públicas, quanto estrutu-
ras de barragens.

Uma das defesas que tenho 
feito como presidente do Ins-
tituto de Engenharia é que a 
manutenção deveria ser uma 
ação permanente, para evitar-
mos o caos como o que ocor-
reu na cidade de São Paulo, no 
ano passado, quando um via-
duto da Marginal Pinheiros 
cedeu e atrapalhou o cotidia-
no dos paulistanos por cerca 
de 120 dias. 

Temos este tema como 
prioritário em nossas ações no 
IE, tanto que recentemente, 
promovemos no Instituto, o 
“1º Seminário Internacional 
– Manutenção do Patrimô-
nio Público”. Nele, expusemos 
a importância dessa manutenção preventiva para o 
bem-estar dos munícipes e dos nossos patrimônios 
públicos. Na ocasião, compartilhamos experiências 
de outros países e ações que podemos tomar para 
conservar esses locais. Também discorremos como 
a falta de preservação impacta o lado econômico e, 
além disso, debatemos técnicas recentes e avançadas 
para detectar possíveis anomalias em pontes, viadu-
tos e outros.

A manutenção é um quesito fundamental para 
extensão da vida útil de patrimônios públicos. Te-
mos um cenário preocupante no Brasil, pois grande 

N

Eduardo Lafraia
Presidente do Instituto de Engenharia
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seminárioseminário

Por Ana Farah

O Instituto de Engenha-
ria deu início, em maio, 
a uma série de palestras 
que visa abordar temas 

pertinentes à Engenharia – tanto 
a brasileira como a exterior. O 1º 
Seminário Internacional estreou 
com o tema Manutenção do Pa-
trimônio Público. Este evento 
contou com grandes nomes da 

Manutenção do Patrimônio 
Público é tema de Seminário

Engenharia nacional e de Portu-
gal, trazendo à tona assuntos como 
os impactos econômicos do tema 
proposto, assim como impactos 
sociais, contratação de serviços e 
responsabilidades jurídicas. 

A abertura do evento foi fei-
ta pelo presidente do Instituto 
de Engenharia, Eduardo Lafraia, 
pelo presidente do Sinaenco-SP, 

Fernando Mentone, e pelos vice-
-presidentes de Assuntos Internos 
e Atividades Técnicas do IE, Mi-
riana Marques e Jerônimo Cabral, 
respectivamente. 

Miriana esclareceu a impor-
tância do tema, visto que o patri-
mônio público é um bem social. 
“O evento atende a necessidade da 
sociedade em preservar o patrimô-

nio público”, disse a VP. A questão 
que envolve a conservação e pre-
servação das propriedades públi-
cas foi a principal razão da escolha 
do tema. “Por que escolhemos esse 
tema? A Engenharia tem sido afe-
tada, em grande parte, porque suas 
infraestruturas atingiram seu limi-
te de validade.”

Já para o presidente do Insti-
tuto, a manutenção preventiva é 
a principal necessidade do gover-
no, que deve não apenas tratar do 
assunto quando há colapsos, mas 
sim, cuidar de avarias e irregulari-
dades para prevenir possíveis ad-
versidades. 

“Não tem que estar caindo um 
viaduto para ele ser ‘socorrido’. 
Precisa de uma manutenção pre-
ventiva, como fazemos com nossos 
carros. Falamos viaduto, porque 
chama mais a atenção, mas isso 
tem que ser também em creches, 
escolas...”, concluiu Eduardo La-
fraia.

O engenheiro civil Jerônimo 
Cabral explicou a necessidade da 
Engenharia Diagnóstica para a 
manutenção de infraestrutura pú-
blica. “A Medicina Diagnóstica 
trabalha a saúde do ser humano, 
a Engenharia Diagnóstica trata 
da saúde das edificações.” Cabral 
atestou a necessidade de conscien-
tização para com o patrimônio 
público, mas também levantou a 
questão da legislação, como força 
motor do assunto no Governo. 

O Sindicato Nacional das 
Empresas de Arquitetura e En-
genharia Consultiva de São Paulo 
– Sinaenco-SP – apresentou o seu 
projeto PVV, denominado Prazo 
de Validade Vencido, iniciativa 
criada em 2005, que tem como 
objetivo “estimular os cuidados 
com manutenção do patrimônio 

público por meio da conscientiza-
ção dos gestores públicos e priva-
dos e da sociedade brasileira com 
este importante item”, explicou 
Fernando Mentone, presidente do 
sindicato.

Mentone também anunciou 
outras propostas do Sinaenco-SP 
para melhorias na área, entre elas 
estão: manter ações de conscien-
tização – dos cidadãos, gestores, 
imprensa etc. – sobre a necessi-
dade de manutenção dos ativos, e 
fomentar e apoiar a formação de 
técnicos e engenheiros capacitados 
para exercer funções necessárias.

Fernando Mentone foi res-
ponsável pela abertura do evento 
e também inaugurou o 1º painel 
do encontro, palestrando no tema 
‘Gestão da Manutenção’, com a 
apresentação Prazo de Validade 
Vencido de obras de arte especiais. 

No segundo tema, ‘Impactos 
Econômicos’, Luciano Humberto 
Lampi, diretor de Tecnologia & 
Inovação na CONSUB Soluções 
em Tecnologia, trouxe a pergunta 

O desastre pode ser evitado?
Segundo Lampi, para redu-

zir o impacto dos desastres deve 
haver prevenção, evitando a acu-
mulação de novos riscos; mitiga-
ção, reduzindo riscos existentes; e 
minimização, apoiando resistência 
de indivíduos e da sociedade pe-
rante riscos. Luciano trouxe dados 
que ilustram a situação brasileira, 
assim como os impactos dos de-
sastres ambientais no Brasil. “O 
IBGE constatou que 40,9% dos 
municípios sofreram entre 2008 
e 2013 pelo menos um desastre 
natural (...). Os prejuízos causa-
dos por desastres naturais no Bra-
sil custaram pelo menos R$182,8 
bilhões, uma média entre 1995 e 
2014.”

O próximo tema, ‘Outros Pa-
íses’, o professor do Instituto Su-
perior Técnico da Universidade de 
Lisboa, Vitor Faria e Sousa, expla-
nou sobre O risco na gestão de ac-
tivos, contextualizando o caso de 
Portugal.

Flamínio Fichmann, da em-

Da esq. p/ dir.: Jerônimo Cabral, VP de Atividades Técnicas IE; Eduardo Lafraia, presidente do IE; e Fernando Mentone, presidente do Sinaenco-SP

Secretário Vitor Aly
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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.

presa de Arquitetura e Engenharia 
Projeto 34, foi responsável pelo 
tema ‘Impactos Sociais’, pales-
trando sobre Custo Social gerado 
por incidentes em Pontes e Estru-
turas Viárias. 

“Temos que avaliar o custo so-
cial com o investimento, assim po-
demos calcular o custo disso para 
a sociedade, porque querendo ou 
não, é ela [sociedade] que paga a 
conta, tanto da reconstrução quan-
to dos prejuízos”, disse Flamínio.

O 2º Painel do Seminário, os 
Aspectos Jurídicos da manutenção 
do patrimônio público, foi o as-
sunto elementar. 

O secretário municipal de In-
fraestrutura e Obras de São Paulo, 
Vitor Aly, foi o responsável por 
estrear o segundo painel. Com o 
tema ‘Contratação de Serviços’ o 
secretário abordou o assunto Ges-

Roberto Kochen (segundo à dir.), mediador e palestrante do 2º Painel, com demais participantes

tão em Infraestrutura na Prefei-
tura Municipal de São Paulo. Aly 
acentuou a necessidade da conser-
vação de obras públicas. “E qual é 
a importância desse trabalho todo? 
Entendemos que o trabalho de 
manutenção deve ser permanente 
(...). E a gente espera deixar como 
legado a implantação da cultura da 
manutenção”, disse o secretário. 

“Não são apenas pontes e via-
dutos [que precisam de reparos], 
São Paulo tem outros problemas 
e falta andamento para poder-
mos prosseguir com as soluções 
de melhoria em túneis, passarelas 
e outros casos, como as chamadas 
galerias de drenagem”, concluiu 
Vitor Aly.

Encerrando o dia, tivemos 
as palestras do advogado Carlos 
Del Mar, da Del Mar e Associa-
dos Advogados; de James Hodge, 

da Head Energy & Construction 
Brazil; e de Rodrigo Ribeiro, asses-
sor do vereador Aurelio Nomura. 
Os temas foram respectivamente: 
Responsabilidades Jurídicas, Des-
gaste de Infraestrutura e O novo 
projeto de Lei 00649/2018. 

O coordenador do Departa-
mento do Habitat e Infraestrutura 
do Instituto de Engenharia, Rober-
to Kochen, foi também palestrante 
e mediador do segundo painel.

Para os próximos temas da série 
Seminário Internacional, os temas 
abordados serão: Pontes, viadutos 
e pavimentação; Túneis, galerias, 
obras subterrâneas e obras enter-
radas; Barragens e edificações e 
saneamento.

A gravação completa do semi-
nário pode ser acessada na Nova 
TV Engenharia. Para assistir,  
clique aqui IE

seminário

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/formacao-dos-profissionais-em-sst-no-ambito-da-nr-9-serie-os-gargalos-da-seguranca-e-da-saude-do-trabalho-no-brasil/>
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IE

workshopworkshop

Instituto traz para a pauta o 
Aeromóvel 

* Por Ivan Metran Whately 

No mês de julho, o Instituto 
de Engenharia reuniu em 
sua sede diversos espe-
cialistas para falar sobre 

o  Aeromóvel – modo de transporte 
classificado como People Mover au-
tomatizado. Aberto pelo presidente 
do Instituto de Engenharia, Eduar-
do Lafraia, o evento contou com 
a participação do então secretário 
Nacional da Mobilidade e Serviços 
Urbanos, Jean Pejo e apoio das as-
sociações relacionadas ao transporte 
público, como: Associação Brasileira 
da Indústria Ferroviária – ABIFER – 
Vicente Abate; Associação Nacional 
de Transportes Públicos – ANTP – 
Luiz Carlos Nespoli; Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Metrô 
– AEAMESP – Dionísio Gutierres. 
O encontro teve quatro painéis e na 
sequência foi organizada uma mesa 

redonda de debate sobre as questões 
formuladas pelo público presente e 
pela internet.

No primeiro painel, o CEO da 
Aeoromovel Brasil, Marcus Coes-
ter, expôs uma visão da tecnologia 
no Contexto Global da Mobilidade, 
conceituando os aspectos históricos 
dos transportes elétricos e susten-
táveis. Ele discorreu sobre o funcio-
namento do modo, parceiros, cases 
e projetos. O palestrante deu ênfase 
em mobilidade de pessoas, qualidade 
e eficiência do transporte – objetivos 
da sustentabilidade.

Em rápidas palavras e desenhos 
conceituou a propulsão pneumática 
e as características de segurança que 
não deixam risco de colisão entre 
veículos, devido à compressão de ar 
dentro do tubo de propulsão. Expôs, 
também, as principais características 

operacionais, como: via segregada, 
automatização, zero emissões, raios 
mínimos de 25m, rampas de 12%, 
velocidade máxima de 100km/h, ca-
pacidade de 24mil pass/hs e fácil in-
serção urbana. 

Finalizando, mostrou exemplos 
de implantação do Aeromóvel em 
Porto Alegre e na Indonésia.

O segundo painel, referente ao 
material rodante Aeromóvel, foi 
apresentado pelo gerente de Inova-
ção da Marcopolo Rail, Petras Ama-
ral Santos. Especialista em design de 
veículos mostrou, por meio de ilus-
tração, o desafio de desenvolver um 
novo material rodante dedicado às 
aplicações metroferroviárias, suas di-
mensões, dinâmica veicular, normas 
atendidas e níveis satisfatórios de se-
gurança internacional. A apresenta-
ção dos desenhos dos veículos reve-

laram suas principais características e 
dimensões.

O terceiro painel foi desenvol-
vido por Eduardo Chrysóstomo, 
da Aeromovel Brasil. O palestrante 
abordou aspectos da obra civil, como: 
via permanente, construção modular, 
peças estruturais, composição da via, 
procedimentos construtivos, can-
teiro de obras e estações. Despertou 
grande interesse a apresentação das 
características estruturais, no que se 
refere às peças pré-moldadas, ou seja, 
fundações, pilares e vigas. As vigas de 
seção tubular retangular são proten-
didas e possuem uma fresta na parte 
superior desde a sua moldagem. O 
expositor mostrou todos os detalhes 
construtivos, bem como descreveu a 
vedação das frestas com tiras de bor-
racha para garantir a pressurização da 
propulsão pneumática. Por meio de 
inúmeras ilustrações o público pôde 
tomar conhecimento de todas as fa-
ses da construção, detalhes de formas, 
armações, montagens, geometrias di-
versas e estações.

No último painel, Diego Abs, da 
Aeromovel Brasil, abordou aspectos 
de tecnologia, operação e manuten-
ção. Descreveu todos os sistemas de 
automação utilizados nos transportes 
sobre trilhos e se deteve nas normas 
e características do processo adotado 
no People Mover. Em continuidade 
à apresentação, o engenheiro expôs 
com figuras, ilustrações e desenhos 
esquemáticos os sistemas de propul-
são e frenagem (em representação 3D 

da viga tubular), 
turbinas e trem 
do Aeromóvel e 
as características 
dos modos de 
propulsão pneu-
mática que su-
portam pressão 
máxima de 20 
kPa. Demons-
trou a simplici-
dade do sistema 
roda-trilho e as vantagens sobre os 
demais truques de APM sobre pneus, 
detendo-se na descrição dos sistemas 
duplos de frenagem. 

Contando com figuras e fotos, es-
clareceu o posicionamento dos mo-
tores elevado e térreo, assim como as 
vantagens dos motores estacionários, 
quanto a economia, peso do equipa-
mento rodante e vibração. Concluin-
do, apresentou questões de consumo, 
economia e eficiência energética. Fi-
nalizou com aspectos de manutenção, 
em que são utilizados componentes 
padronizados robustos de prateleira 
e rede de assistência técnica nacional.

Após a apresentação dos quatro 
painéis foram chamados para com-
por a mesa redonda: Ivan Whately, 
mediador e diretor do Departamento 
de Mobilidade e Logística do Ins-
tituto de Engenharia; debatedores:  
José Cláudio da Silva Sicco, superin-
tendente de Desenvolvimento e Ex-
pansão da TRENSURB; Luiz Carlos 
Pinto da Silva Filho, diretor da Esco-
la de Engenharia da UFRGS; Peter 

Alouche, consul-
tor Especialis-
ta em Sistemas 
Metroferroviá-
rios; Luiz Célio 
Bottura, consul-
tor em Planeja-
mento de Trans-
porte, além dos 
quatro palestran-
tes  dos painéis.

Nesta fase do Workshop, os deba-
tedores formularam questões aos 
palestrantes, como também foram 
trazidas inúmeras questões pelo 
moderador provenientes do públi-
co do auditório e dos participantes 
da internet. 

Após os esclarecimentos neces-
sários o evento foi encerrado, dei-
xando a impressão de ter transmi-
tido muitas informações técnicas 
de um modelo de People Mover 
Automático, cheias de inovações e 
independência tecnológica. 

No período da tarde, foram dis-
ponibilizados ônibus especiais para 
conduzir os técnicos participantes 
do Workshop, interessados em co-
nhecer um trem exposto nas insta-
lações da Marcopolo Rail. 

O Workshop sobre o Aeromó-
vel, organizado pelo Instituto de 
Engenharia, teve a oportunidade 
de apresentar e discutir um proje-
to de People Mover Automatizado 
com muita engenharia e com tec-
nologia genuinamente nacional.

 
Clique aqui e confira o material téc-
nico do evento

Clique aqui e veja as fotos do evento.

* Ivan Metran Whately é 
engenheiro de Transporte e diretor 
do Departamento de Mobilidade 
e Logística do Instituto 
de Engenharia.

Da esq. p/ dir.: Diego Abs, Aeromóvel Brasil; Jean Pejo, secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos; Eduardo Lafraia, IE; Vicente Abate, 
ABIFER, e Luiz Carlos Néspoli, ANTP

Marcos Coster, Aeromóvel Brasil

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2019/07/01/workshop-aeromovel/
https://www.flickr.com/photos/157391345@N08/
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Abertas as inscrições para 
a premiação dos Trabalhos 

Técnicos 2019
A secretaria de Atividades Técnicas receberá, até o 

dia 5 de novembro, as inscrições dos trabalhos candida-
tos à premiação anual.

Conforme o Regimento das Divisões Técnicas, De-
partamento de Engenharia e Colegiado Técnico, cada 
Divisão poderá selecionar dois trabalhos para con-
correr em cada uma das seguintes categorias: Melhor 
Trabalho Técnico do Ano;  Melhor Trabalho do Ano 
analisando temas de interesse do setor público; Melhor 
Trabalho do Ano analisando temas ligados ao exercício 
da profissão.

Os trabalhos candidatos à premiação deverão ser 
encaminhados ao vice-presidente de Atividades Téc-
nicas, Jerônimo Cabral, pelo e-mail divtec@iengenha-
ria.org.br  , em três exemplares impressos na língua 
portuguesa, ou gravados em DVD ou qualquer outro 
meio disponível e acompanhados de currículo do au-
tor ou autores.

Os concorrentes deverão ser associados ao Instituto 
de Engenharia há pelo menos 90 dias.

  

CMA-IE realiza Diálogos com 
foco em resolução de conflitos 

em obras
A Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de 

Engenharia (CMA-IE) realizou em junho mais um edição 
dos Diálogos com o tema “Design de mecanismos de re-
solução de conflitos e seus impactos na obra”. O encontro 
teve a presença da juíza estadual Andréa Galhardo Palma, 
do procurador do Estado de São Paulo André Rodrigues 
Junqueira e dos advogados Adriana Sarra e Marcelo Alen-
car Botelho de Mesquita. A coordenação do debate foi re-
alizada pela conselheira e árbitra da CMA-IE, a advogada 
Maria Roseli Candido Costa. O evento contou ainda com o 
apoio do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e 
Arbitragem (CONIMA), do Instituto Brasileiro de Direito 
da Construção (IBDiC) e da AACE – Seção Brasil.

Para mais fotos do evento, clique aqui.

  

Instituto de Engenharia é 
recebido pelo IFSP

Em maio, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) or-
ganizou o evento “O que é o Instituto de Engenharia?”, 
com o objetivo de apresentar o Instituto de Engenharia 
aos alunos dos cursos de Engenharia Civil, Produção, 
Controle e Automação, Eletrônica, Mecânica, além de Ar-
quitetura e Urbanismo. Os alunos participantes tiveram a 
oportunidade de conhecer a história da entidade, sempre 
atrelada ao desenvolvimento da cidade de São Paulo e às 
grandes obras de engenharia que moldaram a metrópole. 
Também foi apresentado aos alunos o trabalho desenvolvi-
do pelas Divisões Técnicas, pelo Grupo Mulheres IE, pelo 
Programa de Mentoria, além dos diversos projetos e even-
tos realizados pelo Instituto.

Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.

Coordenadoras das DT’s do IE acompanhadas de alunos da IFSP

  

Lideranças do IE e Crea-SP 
discutem melhorias para 

a profissão
O presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo 

Lafraia, e membros da diretoria e representantes do IE 
no Crea-SP foram recebidos pelo presidente do Crea-
-SP, Vinicius Marchese  Marinelli. Durante o encontro, 
que ocorreu em maio, foram discutidos assuntos técni-
cos, como a Resolução nº 1.116 do Confea – Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia -, que estabeleceu 
que as obras e os serviços no âmbito da Engenharia e 
da Agronomia sejam classificadas como serviços técni-
cos especializados e não como serviço comum, evitando 
que sejam licitadas pela modalidade Pregão.

Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.

Da esq. p/dir.: Rodrigo Fonseca, conselheiro IE e da Câmara Civil do 
Crea-SP representando o IE, Jerônimo Cabral, VP de Atividades Téc-
nicas IE, Eduardo Lafraia, presidente IE, Vinicius Marchese, presidente 
Crea-SP, Cibeli Monteverde, representante do IE na Câmara Civil do 
Crea-SP e no grupo Entidades Precursoras, também do Crea-SP. 

  

Confira o material técnico da 
palestra “O Pré-Sal no Brasil”

Palestra foi ministrada por João Ricardo Barusso 
Lafraia, gerente Geral da Unidade de Operações de 
Exploração e Produção da Bacia de Santos (UO-BS), 
em maio, na sede do Instituto de Engenharia.

Para conferir o material técnico, clique aqui.
Para ver mais fotos do evento, clique aqui.

  

Assista ao debate na Folha de 
S.Paulo sobre segurança no 
trânsito com Ivan Whately

O diretor do Departamento de Engenharia de Mo-
bilidade e Logística do IE, Ivan Metran Whately, par-
ticipou na Folha de S.Paulo do debate “Segurança no 
Trânsito Mobilidade e Inovação”.

Clique e assista.

Apoie Instituto de Engenharia
no campo 31 da ART

file:///Users/andresiqueira/Documents/Instituto%20de%20Engenharia/103/divtec@iengenharia.org.br
file:///Users/andresiqueira/Documents/Instituto%20de%20Engenharia/103/divtec@iengenharia.org.br
https://www.flickr.com/photos/157391345@N08/albums/72157709052528478
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2019/05/15/instituto-de-engenharia-e-recebido-pelo-ifsp/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2019/05/15/liderancas-do-ie-e-crea-sp-discutem-melhorias-para-a-profissao/
https://www.flickr.com/photos/157391345@N08/albums/72157705018927392
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/06/medidas-de-transito-para-combater-industria-da-multa-sao-alvo-de-criticas.shtml
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Energia Nuclear é tema 
de simpósio no IE

O Instituto de Engenharia realizou, em julho, o simpó-
sio A Energia Nuclear no Brasil, para discutir as perspec-
tivas futuras do uso da energia nuclear no País,  tanto no 
setor elétrico como na utilização de subprodutos na medi-
cina, na pesquisa, na indústria e na agricultura, fatores que 
contribuem significativamente para o progresso da ciência, 
da saúde e da competitividade na economia.

Entre os temas discutidos, R&D e o ciclo do Com-
bustível Nuclear no Brasil – Presente e futuro;  O Sistema 
Elétrico Nacional e a Necessidade Nuclear e A energia nu-
clear no mundo e na matriz energética brasileira. 

Clique aqui e confira o material técnico do evento.

  

Instituto de Engenharia realiza 
reunião com FTRAM 

O Instituto de Engenharia recebeu, em sua sede, a 
Frente Parlamentar em Prol do Transporte Metroferroviá-
rio (FTRAM). O encontro teve o propósito de apresentar 
o novo presidente da Frente – o deputado estadual Ricardo 
Madalena, que assumiu o cargo no lugar do ex-deputado 
João Caramez – e de discutir ações emergenciais de mobi-
lidade. Os esforços da FTRAM em parceria com o IE se-
rão voltados à ocupação do território pelas ferrovias, tema 
este já estudado pelo Instituto; criação de autoridades 
metropolitanas; e implantação de  shortlines  nas ferrovias 
brasileiras.

Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.

 Eduardo Lafraia, a convite do cônsul Geral do Lí-
bano em São Paulo, Rudy El Azzi, participou de um 
almoço na residência consular em homenagem a  Al-
fredo Cotait Neto, por este ter assumido a Presidência 
da Federação das Associações  Comerciais do Estado 
de São Paulo – FACESP – juntamente com a Presi-
dência da Associação Comercial de São Paulo – ACSP.

O encontro, que aconteceu em junho, também teve 
a presença do secretário Estadual de Relações In-

Presidente do IE participa de homenagem a Alfredo Cotait Neto
ternacionais, Júlio Serson; do secretário Estadual de 
Habitação Flávio Amary; do ex-ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kas-
sab; do ex-ministro e embaixador Andrea Matarazzo; 
e presidentes de Federações e entidades comerciais.

Na ocasião,  Alfredo Cotait Neto recebeu uma 
carta de congratulações enviada pelo Exmo. Sr. Ge-
bran Bassil, Ministro das Relações Exteriores e dos 
Emigrantes.

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2019/07/05/material-tecnico-simposio-a-energia-nuclear-no-brasil/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2019/06/06/instituto-de-engenharia-realiza-reuniao-com-ftram/
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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 agenda

CURSOS

GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL
21, 22 e 23 de agosto –18h30 às 22h30
Oferecer conhecimentos de Gerenciamento de Projetos aos 
profissionais envolvidos com a gestão e controle de projetos e 
Obras de construção Civil e industrial, públicas e privadas.
Instrutor: Carlos Williams Carrion
Associados ao IE: R$ 700,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 780,00

[Clique e saiba mais]

TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE 
PARA CONDOMÍNIOS
27 de agosto – 18h às 23h
Abordando importantes tópicos a respeito da “sustentabilida-
de” principalmente nos edifícios residenciais e comerciais, o 
principal foco deste curso é, por meio de oportunidades reais, 
de boas práticas e tecnologias emergentes, minimizar os im-
pactos no meio ambiente e reduzir custos de maneira signi-
ficativa na gestão (para gestores condominiais, engenheiros e 
arquitetos).
Instrutora: Aurea Vendramin
Associados ao IE: R$ 360,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 400,00

[Clique e saiba mais]

ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E DE 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SENSÍVEIS 
SEGUNDO ABNT NBR 5419-2015
28, 29 e 30 de agosto –  8h30 às 17h30
Transmitir informações técnicas que possibilitem aos partici-
pantes projetarem ou participarem efetivamente de projetos, 
construções e manutenções de Sistemas de Proteção Contra 
Descarga Atmosféricas e seus efeitos indiretos (surtos induzi-
dos/conduzidos) visando a segurança de seres vivos e equipa-
mentos.
Instrutora: Galeno Lemos Gomes
Associados ao IE: R$ 1.035,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 1.150,00

[Clique e saiba mais]

PAVIMETNTAÇÃO, PISOS E RADIER – 
PROJETO E EXECUÇÃO DE GEOTÉCNICA 

9, 16, e 23 de setembro – 18h às 22h
Apresentar os procedimentos geotécnicos de projeto e obras de 
pavimentação, piso industrial e radier direcionado aos profis-
sionais e empreendedores envolvidos nestes tipos de obras.
Instrutor: Mauro Hernandez Lozano
Associados ao IE: R$ 720,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 800,00

[Clique e saiba mais]

EFICÁCIA DE CONTRATAÇÃO NO 
MERCADO LIVRE DE ENERGIA ELÉTRICA
17 de setembro – 8h30 às 17h
Este curso tem por objetivo capacitar os profissionais envolvi-
dos na gestão dos contratos de energia elétrica das empresas, 
a partir da apresentação dos principais aspectos técnicos, ad-
ministrativos e financeiros que determinem a maior eficiência 
nos resultados de redução dos gastos e de continuidade de for-
necimento.
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista
Associados ao IE: R$ 495,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 550,00

[Clique e saiba mais]

AVALIAÇÃO E PERÍCIA DE IMÓVEIS 
URBANOS
30 de setembro a 3 de outubro – 18h às 23h
Capacitar o aluno a avaliar imóveis urbanos para juízes, ban-
cos, entidades e particulares.
Instrutor: José Fiker
Associados ao IE: R$ 1.080,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 1.200,00

[Clique e saiba mais]

INTERPRETAÇÃO DAS CONTAS DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
22 de outubro – 8h30 às 17h
Este curso tem por objetivo capacitar os profissionais respon-
sáveis ou envolvidos no gerenciamento da eletricidade das áreas 
de Projeto, Engenharia, Produção e Manutenção, a efetuarem 
a correta leitura das informações apresentar e estabelecer índi-
ces de acompanhamento e identificar oportunidades de redu-
ção de gastos.
Instrutor: Antonio Carlos Ortolani Baptista
Associados ao IE: R$ 495,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 550,00

[Clique e saiba mais]

PALESTRAS 

PANORAMA DA CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL NO BRASIL E SUAS 
TENDÊNCIAS
10 de setembro – 19h às 20h30
A palestra introduzirá as ferramentas de certificação fomenta-
das pelo GBC Brasil: LEED, GBC Zero Energy e GBC Casa 
e Condomínio, que são utilizadas como ferramentas de trans-
formação de mercado, contribuindo com a missão da organi-
zação de acelerar a transformação em direção à sustentabilida-
de. Serão apresentadas as tendências do movimento de Green 
Building e o foco será no desenvolvimento do setor residencial 
por meio da Certificação GBC Casa e Condomínio.
Palestrante: Agatha Clavery de Carvalho

[Clique e saiba mais]

OS MISTÉRIOS DO EGITO ANTIGO – 
TUTANKHAMUN – INCLUINDO AS NOAS 
DESCOBERTAS! (PARTE 4)
11 de setembro –19h30
A maior descoberta arqueológica na história: a tumba de Tu-
tankhamun. Veja seus tesouros e a grande quantidade de ilus-
trações. Porque foi a única das tumbas reais a ser descoberta 
quase intacta? A verdade sobre a maldição do faraó.
Palestrante: Marcos de Carvalho Geribello

[Clique e saiba mais]

SÍNTESE DE INTERMEDIÁRIOS 
FARMACÊUTICOS DE AÇÃO 
ANTIDIABÉTICA EM REATOR BATELADA E 
EM MICRORREATOR CAPILAR 
12 de setembro – das 19h30 às 21h
Serão apresentados dois processos distintos para síntese de in-
termediários farmacêuticos de ação hipoglicemiante: batelada 
e f luxo contínuo.
Palestrante: Leandro Leite Reche

[Clique e saiba mais]

DIA DA MENTORIA 
Com o objetivo de promover o desenvolvimento da maturidade 
profissional do jovem e do profissional atuante, isoladamente 
ou dentro de programas empresariais. Os melhores mentores 
profissionais das áreas da Engenharia e da Gestão estão pron-
tos para transferir conhecimento, experiências, provocações e 
os melhores exemplos, que irão promover uma transformação 
competitiva no seu posicionamento profissional.

O Dia da Mentoria trará duas palestras gratuítas abertas ao 
público, com os temas:

EmprEEndEdorismo
12 de setembro - 19h
Ministrada por Angelo Zanini
Para inscrições e informações, clique aqui

 AcElErAndo cArrEirAs
21 de outubro - 19h
Ministrada por Luiz Fernando Portella
Para inscrições e informações, clique aqui

OS MISTÉRIOS DO EGITO ANTIGO – 
RAMESSES O GRANDE (PARTE 5)
9 de outubro – 19h30
Você sabe como o gigante templo de Ramesses em Abu Simbel 
foi cortado em um grande quebra-cabeça para ser salvo de ficar 
submerso após a construção da grande represa de Aswan?
Palestrante: Marcos de Carvalho Geribello

[Clique e saiba mais]

SEMINÁRIOS

A IMPORTÂNCIA DAS HIDROVIAS NO 
BRASIL – POR QUE AS HIDROVIAS NÃO 
DESLANCHAM?
27 de agosto – das 8h às 17h30
Em parceria com o Diálogos Hidroviáveis e o Instituto de Re-
lações Internacionais & Comércio Exterior (IRICE), e com o 
apoio do CREA-SP, o Instituto de Engenharia (IE), por meio 
de sua Divisão Técnica de Logística, realizará o seminário A 
importância das Hidrovias no Brasil – Por que elas não deslan-
cham?  O seminário será aberto ao público com entrada franca, 
e também poderá ser assistido ao vivo pelo site e pelas páginas 
do Facebook e do YouTube do Instituto de Engenharia.

[Clique e saiba mais]

3ª JORNADA DE ENGENHARIA, 
CARREIRAS E PROFISSÕES IE 
31 de agosto – das 9h às 17h
O encontro é destinado a profissionais e estudantes graduando 
na área de Engenharia que buscam especializações, vagas de 
estágio e oportunidades de trabalho. A Jornada contará com 
palestras, ofertas de vagas de estágio e empregos, orientações 
profissionais, cursos de extensão e pós-graduação no Brasil e 
no exterior; unindo em um único espaço, profissionais e estu-
dantes engajados e em busca de oportunidades e conhecimento.

 [Clique e saiba mais]

http:// www.iengenharia.org.br
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/dc06-19-gestao-de-projetos-e-obras-na-construcao-civil/ >
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/dc09-19-tecnologia-e-sustentabilidade-para-condominios/
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/dc19-19-aterramento-e-protecao-contra-descargas-atmosfericas-e-de-equipamentos-eletroeletronicos-sensiveis-segundo-abnt-nbr-5419-2015/>
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/dc14-19-pavimentacao-pisos-e-radier-projeto-e-execucao-de-geotecnica/>
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/dc18-19-eficacia-de-contratacao-no-mercado-livre-de-energia-eletrica/>
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/dc21-19-avaliacao-e-pericia-de-imoveis-urbanos/>
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/dc17-19-interpretacao-das-contas-de-energia-eletrica/>
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/panorama-da-construcao-sustentavel-no-brasil-e-suas-tendencias/ >
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/os-misterios-do-egito-antigo-tutankhamun-incluindo-as-novas-descobertas-parte-4/ >
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/sintese-de-intermediarios-farmaceuticos-de-acao-antidiabetica-em-reator-batelada-e-em-microrreator-capilar/>
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/formacao-dos-profissionais-em-sst-no-ambito-da-nr-9-serie-os-gargalos-da-seguranca-e-da-saude-do-trabalho-no-brasil/>
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/formacao-dos-profissionais-em-sst-no-ambito-da-nr-9-serie-os-gargalos-da-seguranca-e-da-saude-do-trabalho-no-brasil/>
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/os-misterios-do-egito-antigo-ramesses-o-grande-parte-5/ >
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/a-importancia-das-hidrovias-no-brasil/>
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/events/3a-jornada-de-engenharias-carreiras-e-profissoes-ie/ >
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livros

     

Para conhecer o funcionamento e o catálogo, acesse www.iengenharia.org.br.

Apresenta as principais técnicas de avaliação de imó-
veis e os procedimentos periciais de uma forma prática 
e clara, por meio de exemplos, exercícios e explicações 
didáticas. Aborda métodos de avaliação de terrenos e 
construções, pesquisa de valores, terrenos urbanos e ben-
feitorias, aluguéis e inferência estatística. Explica ainda 
como se desenvolve um processo judicial, a linguagem 
jurídica, a legislação pertinente e a atuação do perito e 
dos assistentes técnicos. Uma importante referência para 
profissionais que atuam nas áreas de arbitragem, perícia 
judicial, engenheiros credenciados em bancos, partilhas, 
atualizações de ativos, compra e venda de imóveis e assis-
tência técnica judicial.

Destaca os principais aspectos de gestão que devem 
ser observados nos projetos de engenharia e arquitetura. 
São tratados temas como integração de projetos, escopo, 
cronograma, custos, qualidade, riscos, recursos, aquisições 
e contratos, partes interessadas, liderança, maturidade em 
gerenciamento de projetos, viabilidade econômica, plane-
jamento e controle de empreendimentos utilizando MS
-Project, construção enxuta, técnicas agregadas de escopo, 
custo e prazo, gestão e produtividade na construção, gestão 
e impactos ambientais em projetos, ferramentas para pro-
jetos, retorno de investimento na implantação de escritó-
rios de projetos, gestão e mapeamento de processos, prepa-
ração para a certificação Project Management Professional 
(PMP), gestão de escritórios e projetos de arquitetura.

Empresa Familiar 
Ame ou Deixe

Michael Waller, 
Editora: Reino Editorial 
- 2018 

Manual de Avaliações 
e Perícias em Imóveis 
Urbanos

José Fiker, 
Editora: Oficina de 
Textos - 2019 

Sistemas Prediais 
Hidráulicos e 
Sanitários

Aline Pires Veról/Elaine 
Garrido Vazquez/
Marcelo Gomes 
Miguez, Editora: 
Elsevier – 2018

Gestão e Modelagem 
de Projetos para 
Engenheiros e 
Arquitetos

Flavio Augusti Settimi 
Sohler, Editora: Ciência 
Moderna – 2019

Tem o objetivo de apoiar profissionais que 
hoje estão desenvolvendo suas carreiras dentro de 
empresas familiares de pequeno e médio portes, 
mas também, colaborar com gestores destas 
organizações em aspectos de profissionalização 
do negócio e condução de processos sucessórios. 
Todo o conteúdo é trazido por um diretor de 
empresa familiar que aceitou o desafio de assumir 
a sucessão do negócio e, juntamente, com o gestor 
sucedido levou a organização para um novo estágio 
de profissionalização por meio da resolução de 
conflitos de relacionamento e aperfeiçoamento da 
gestão dessa empresa familiar.

Tem como propósito abrir horizontes para projetos 
que congreguem desafios dos profissionais de Engenha-
ria Civil e de Arquitetura e Urbanismo, encontrando um 
ponto de equilíbrio entre proposta de traçado e dimen-
sionamento, integrado aos demais sistemas da edificação, 
em um enfoque usualmente não abordado nos livros mais 
tradicionais de sistemas prediais. Esse é um caminho que 
valoriza a visão sistêmica, sem minimizar a preocupação 
técnica, e busca discutir sustentabilidade no nível de edi-
ficação, com seu rebatimento para o espaço urbano.

Clique aqui para ler a descrição completa.
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O Brasil está crescendo e não há desenvolvimento sem um 
sistema de infraestrutura bem planejado. E, para que isso ocor-
ra, o País precisa de profissionais qualificados em vários setores 
da Engenharia.

Para aproveitar essa oportunidade e crescer profissional-
mente, você precisa estar atualizado. O Instituto de Engenharia 
oferece cursos, que abordam temas de relevância para o aper-
feiçoamento e a reciclagem do profissional, ministrados 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. Muitos 
desses eventos são gratuitos, basta se inscrever.

O Instituto de Engenharia dispõe de salas de aula, auditó-
rios 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

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!

www.institutodeengenharia.org.br/site/events/formacao-dos-profissionais-em-sst-no-ambito-da-nr-9-serie-os-gargalos-da-seguranca-e-da-saude-do-trabalho-no-brasil/>
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