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PALAVRAS DO PRESIDENTE 03

É fundamental respeitar
as instituições que defendem
a democracia

O

Vice-Presidente de Relações Externas
Ricardo Kenzo Motomatsu

Primeiro Diretor-Financeiro
João Ernesto Figueiredo

“

19 LIVROS
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cenário político mudou muito no Brasil nos últimos anos. Vivemos ainda
uma polarização que dividiu o País,
fato novo para uma população que não era tão
engajada politicamente. Apesar das mudanças
não se pode alterar nem enfraquecer o respeito às
instituições que sustentam a
democracia.
O respeito aos Poderes
Legislativo, Executivo e
Judiciário jamais pode ser
relativizado, visto que a democracia é um valor absoluto em nosso País. Gerações
trabalharam para que tivéssemos um Estado democrático e devemos lembrar
sempre a base da nossa democracia, que é republicana,
liberal e representativa, com
isso, o nosso desejo se dá pelos nossos representantes eleitos.

vem independer dos representantes que estejam
no poder. Eles devem ser os protagonistas principais da função de preservar as instituições que
mantém a democracia. Entendo ainda que precisamos cobrar dos políticos respeito às instituições
e devemos sempre nos posicionarmos a favor delas, a favor da democracia.
Só ela consegue absorver
sem violência os confrontos
políticos. Sem a democracia
não conseguimos ter um
canal de diálogo entre os
polos em que está desenhada a política nacional.
Foto: Arquivo pessoal

“

palavras do presidente

índice

Por fim, ressalto que
precisamos conhecer o
passado para projetar e
construir o futuro que
Eduardo Lafraia queremos. A construção
Presidente do Instituto de Engenharia
de uma nação não é tarefa
simples. Nesse caminho
erramos e, possivelmente, vamos errar outras
vezes, mas entendo que respeitando as instiDesde a Constituição de 1998, em 32 anos,
tuições evitamos os erros das gerações pasnossa democracia tem sido consolidada. A harsadas, que só causaram sofrimento, atraso e
IE
monia e o respeito mútuo entre os Poderes dedesigualdade em nosso País.
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Eleições 2020

ANTONIO
MARIA
CLARET DE
ANDRADE

A partir do dia 11 de março, estará aberta pela
internet a votação para renovação de 15 membros
do Conselho Deliberativo do IE. Só poderão votar os
associados titulares ao Instituto de Engenharia há
pelo menos dois anos e que estejam em dia com
as contribuições associativas, conforme
Art. 15, inciso II do Estatuto.
A votação pela internet ocorre até o dia 25 de março.
Nesta data, o associado poderá votar na sede do
Instituto de Engenharia, das 8h às 20h.
Enquanto isso, conheça os candidatos, faça sua
escolha e participe. Seu voto é muito importante para
fazer o Instituto de Engenharia cada vez melhor.

Conheça os candidatos às eleições parciais 2020
ALFREDO
EUGÊNIO
BIRMAN

Engenheiro Civil (Mackenzie).
Estadista formado pela Escola de
Governo. Pós-graduação em concreto
protendido na École Nationale des Ponts
et Chaussées - Paris - França. Como bolsista do governo francês, fez também estágio junto ao Port de Lorient - Bretagne
- no estudo da movimentação de navios de
pesca de alto mar, da recepção, comercialização e despacho de pescados em tempo
real, para toda a Europa. Foi engenheiro
de projetos viários no DETRAN de São
Paulo por muitos anos. É diretor da Federação do Comércio do Estado de São
Paulo (FECOMERCIO). Na Associação
Comercial de São Paulo (ACSP), é membro do Comitê de Urbanismo e membro
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do Comitê de Usuários dos Portos e Aeroportos do Estado de São Paulo (COMUS). No Instituto de Engenharia exerce
o cargo de membro do Conselho Consultivo. Como coordenador da Divisão de
Planejamento e Engenharia Econômica,
por mais de quatro anos organizou painéis mensais unindo os múltiplos atores da
logística multimodal envolvendo o Porto
de Santos e seus acessos procurando a otimização das operações, culminando com
a implantação pela iniciativa privada da
AICEL - Agencia Independente de Cooperaçáo Evolutiva Logistica do Porto de
Santos e seus Acessos.
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ALFREDO
MÁRIO
SAVELLI

Graduado
em
Engenharia Civil
e Industrial pela

Universidade Mackenzie, Mestre em Engenharia Civil pela Poli-USP e Doutor em
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie. Foi Professor titular do
Mackenzie de 1966 a 2019 e é membro da
Academia Nacional de Engenharia desde
1994. Foi secretário de Administração da
subprefeitura do Município de São Paulo
de 1997 a 1998, e também atuou como secretário de Infraestrutura e de Serviços e
Obras pelo mesmo município entre 1998
e 1999, quando também foi presidente da
Empresa Municipal de Urbanização de
São Paulo – EMURB. No Instituto de
Engenharia foi presidente, de 1993 a 1997,
e vice-presidente nas gestões de 1979 a
1981, 1985 a 1987 e 1989 a 1993. Atualmente é titular de escritório de elaboração
de projetos de Engenharia Civil para execução de edificações, estaleiros, pontes,
viadutos, rodovias, ferrovias, metrô, vias,
túneis e saneamento.

www.iengenharia.org.br

Formado em Engenharia Mecânica
Industrial
pelo Centro Universitário FEI, foi presidente da COSIPA (1985 a 1987), onde
também atuou como superintendente de
Engenharia (1977 a 1983); foi gerente
de Projetos e diretor de Engenharia e
Construções do Metrô de São Paulo no
período de 1968 a 1976 e 1983 a 1984,
respectivamente; e atuou como consultor contratado pela CPTM junto à diretoria de Operação e Manutenção (1954
a 2003). Dentre outras atividades se
destaca o exercício de diretor do Departamento de Atividades Industriais do
Instituto de Engenharia (2012 e 2013).

BEATRIZ
VIDIGAL
XAVIER S.
ROSA

Engenheira de
Produção Mecânica pelo Instituto de Ensino de Engenharia Paulista
IEEP-UNIP, MBA em “Tecnologias e
Gestão de Geração Distribuída e Cogeração” pela POLI/USP e especialização
em “Engenharia de Defesa” pelo IME
– Instituto Militar de Engenharia (RJ).
Árbitra, mediadora, perita de Engenharia de Tribunal Arbitral e Judicial,
assistente Técnica de parte, bem como
membro de Dispute Board. Atua em casos na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de São Paulo (CIESP/
FIESP), na Câmara FGV de Mediação
e Arbitragem, no Centro de Arbitragem
e Mediação da Câmara de Comércio
Brasil-Canadá (CAM-CCBC) e no
Instituto de Mediação e Arbitragem do
Brasil (IMAB), sobre assuntos nos setores de Energia (usinas térmicas e linhas
de transmissão), Edificações e Construção Civil, Plantas Industriais, Meio
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Ambiente, Transportes (rodoviário,
ferroviário e aeroportos) e Saneamento,
entre outros, com questões de equilíbrio contratual, cronogramas, prazos e
atrasos, pagamentos e reajustes, multas,
inadimplementos e outros.

CARLOS
COSTA NETO

Engenheiro Eletricista pela Universidade de Mogi
das Cruzes, pós-graduado em Segurança do Trabalho. Diretor Técnico
da empresa Engseg Ambiental Engenharia e Serviços Ltda. Coordenador
da Divisão Técnica de Distribuição de
Energia do Depto. de Engenharia de
Energia e Telecomunicações, ex- conselheiro Consultivo do Instituto de
Engenharia. Conselheiro do CREA-SP, representante nas Câmaras de Eng.
Elétrica e Eng. Civil, além de participar
da Frente Parlamentar. Presidente da
Associação Brasileira de Engenheiros
Eletricistas de São Paulo - ABEE (2013
a 2019); representante desta entidade
junto ao Conselho do CREA-SP; Perito Judicial junto ao Ministério de Justiça de São Paulo; Membro da Associação
dos Diplomados da Escola Superior de
Guerra (ADESG), participante do 62º
CEPE- Curso de Estudos de Política e
Estratégica (2019).

CARLOS
COTTA
RODRIGUES

Engenheiro Civil
e de Segurança do
Trabalho; proprietário da Carlos Cotta
Engenharia&Inovação; Tenente-Coronel
PM da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo; coordenador das Normas
da ABNT de “Pressurização de Escadas”
e de “Controle da movimentação da fumaça em edificações”, membro da comissão
de revisão da norma ABNT NBR 9077

“

"Saídas de emergência em edifícios".
Especialista em sistemas de proteção
contra incêndio e de sistemas de controle
de fumaça em edificações. Consultor na
área de Engenharia de Incêndio, responsável por diversos projetos, assessorias e
instalações de sistemas de pressurização
de escadas, detecção de incêndio, controle da movimentação da fumaça, sistema de chuveiros automáticos em todo
Brasil. Membro voluntário da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e membro da NFPA (National
Fire Protection Association). Coordenador da Divisão Técnica de Engenharia
de Incêndio do Instituto de Engenharia
e autor de dezenas de palestras e artigos
técnicos em revistas especializadas em
segurança contra incêndio, bem como
professor de cursos de capacitação em
segurança contra incêndio.

CARLOS
PEREIRA DE
MAGALHÃES
NETO

Engenheiro Civil
(Mackenzie) e sócio-remido do IE.
Foi professor de Cálculo de Estruturas
de Concreto – assistente – no Mackenzie e, na FAAP, titular/adjunto. Pós-graduado (Escola Superior de Guerra).
Trabalhou em diversos cargos em: Escr.
Arthur Luiz Pitta, Engevix, Internacional de Engenharia, Camargo Corrêa,
Odebrecht, SKANSKA e Mackenzie. Atualmente, é assessor-Técnico do
Gabinete da Secretaria de Esportes do
Governo Estadual. Participações em diversos projetos e obras de infraestrutura,
tais como aeroportos de Cumbica, Galeão e São Luiz; Porto de Santos e São
Luiz; Metrôs de SP, Porto Alegre, Belo
Horizonte e Salvador; Usinas hidro e
termoelétricas de Tucuruí, Angra dos
Reis, Chapecó, Belo Monte, Seropédica
etc. Participações em diversos projetos
industriais, tais como: Continental de
Pneus (na Alemanha), Veracel, Degus-
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“

sa, Hexal, Ford, Hyundai, Unilever,
Trw, Pirelli etc. Responsável técnico da
obra da Arena Corinthians, como representante do clube junto à CNO.

CLÁUDIO A.
DALL'ACQUA

Engenheiro Civil,
POLI/USP; extensão em Administração Financeira e Gestão de
Empresas, FGV. Empresário do setor de
Construção Civil, com 50 anos de experiência profissional e responsável por
mais de 440 obras executadas em todo
o Brasil. É considerado especialista em
Contract Administration and Risk Management - Princeton - EUA, e certificado
como Chairman pela DRB - Dispute Board Review Foundation. Foi presidente
do Instituto de Engenharia (1997-2000),
presidente da Upadi - Union Pan American Federation of Engineers Association
(2000-2008), e conselheiro da WFEO
- World Federation of Engineers Organizations (2000-2012), entre inúmeras atividades institucionais e profissionais. Em
sua gestão no IE, foi fundada a CMA-IE
- Câmara de Mediação e Arbitragem do
Instituto de Engenharia, da qual é membro e árbitro.

FENELON
ARRUDA

Mestre em Engenharia de Sistemas,
POLI/
USP; pós - g raduado em Engenharia de Produção e Engenharia de Controle, POLI/USP e Engenharia Econômica-PUC/RJ; engenheiro Industrial Elétrico-FEI/PUC-SP. Analista de Sistemas
Sênior-Prodesp; coordenador Técnico do
GERA/Pref. Mun. SBC; gerente Financeiro-Líder Leasing; Chefe de Depto Técnico, Banco Safra; engenheiro de Transportes/engenheiro de Custos-Asplan
S/A; engenheiro de Transportes/ Técnico
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O&M-Montor-Montreal S/A; Escrit.
Assist. Adm., Secretaria da Fazenda; consultor Técnico- -Setepla-Tecnometal S/A;
consultor engenheiro Senior A-Engevix
S/A; consultor e assessor Empresarial em
Gestão, Sistemas, Informática, Engenharia e Economia. Várias Organizações de
Serviços, Indústria e Comércio; consultor
assessor da Diretoria em Controladoria
Financeira, Usina Açucareira De Cillo
S/A; professor universitário em Engenharia, Administração, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Ciências
Contábeis em universidades, como USP,
FEI-PUC, UNIP e UniFMU, entre outras. Prof. univ. pós-graduação em Eng.
Segurança do Trabalho-UNIP; prof. univ.
pós-graduação em Eng. de Controle-FEI;
pesquisador em Engenharia e Gestão de
Sistemas, Sistemas Econômicos e Tecnologia da Informação; microempresário
consultor em projetos de Engenharia, viabilidade econômica, Análise e Projeto de
Sistemas e TI, Planejamento e Controle;
sócio-titular do Escritório FRCACONSULT. Fez parte do Conselho Fiscal do
IE (2013 e 2016).

FERNANDO
BRECHERET

Engenheiro Civil
com 20 anos de
experiência em
Construção Civil. Desde que se
formou na Escola Politécnica da USP e
fundou a BREFER, vem desenvolvendo
empreendimentos na área construções
prediais, utilizando de várias técnicas
construtivas. Desde 2010, busca formas
de inovação na Construção Civil, se especializou em Steel Frame - construção
seca industrializada -, realizando projetos para iniciativa privada e instituições
públicas. Junto ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE
- e ao Ministério da Saúde, homologou
o sistema para construção de creches,
escolas e UBS em diversos pontos do
território nacional.
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FLÁVIA
BARTKEVICIUS
CRUZ

Engenheira
Eletricista-Eletrônica
formada pelo Instituto Mauá de Tecnologia - IMT. Possui curso de Especialização em Engenharia Ferroviária
e Metroferroviária, também pelo IMT.
Cursou Letras na USP, com especialização em tradução. No mercado, atuou
nas áreas de Telecomunicações (redes
metálicas e fibra óptica) e Petróleo e
Gás. Atuou como diretora de Filiação
na Associação de Ex-Alunos do Instituto Mauá de Tecnologia - AEXAM
(2017 a 2019), onde foi corresponsável
na organização de cursos, eventos e
palestras. No Instituto de Engenharia,
é coordenadora da Divisão Técnica de
Telecomunicações desde março/2015
- tendo sido responsável pela organização de três seminários sobre Internet das Coisas: “IoT-A Revolução das
Coisas” (2016) e “IoT e os Desafios da
Indústria 4.0” (2017) e “Novas Tecnologias Aplicadas ao Agronegócio
– Agricultura 4.0” (2018) - Coordenadora do Grupo de Mulheres do Instituto de Engenharia e diretora de Associações de Ex-Alunos, do Instituto de
Engenharia.

JOSÉ
EDUARDO
FRASCÁ
POYARES
JARDIM

Engenheiro Civil
pela POLI/USP
e associado ao Instituto desde 1961. Desenvolveu atividades na Construção Civil
- estradas, terraplenagem, pavimentação,
obras de concreto armado e protendido,
barragem, construção e manutenção de
dutos para petróleo, gás, biocombustíveis. Perfuração Direcional Dirigida
para instalação de dutos para óleo, gás,
água, esgoto e energia elétrica, com ên-
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fase para obras offshore de aproximação
de praia. Exploração de petróleo e gás, incluindo perfuração e manutenção de poços
de petróleo. Foi sócio-fundador nas empresas Intech Engenharia Ltda, da Cluster
de Bioenergia S.A. e da Starfish oil & Gas
S.A. Foi sócio e membro do Conselho de
Administração da empresa Imobel Participações Societárias S .A., com atividades
em empreendimentos imobiliários. Na
Azevedo & Travassos S.A. exerceu diversas atividades tendo sido diretor, vice-presidente da diretoria e vice-presidente
do Conselho de Administração. É diretor-presidente da Associação Brasileira dos
Perfuradores de Petróleo (ABRAPET); e
membro da Society of Petroleum Engineers
(SPE), Instituto de Engenharia, ABDIB
e ABEMI, entre outras.

LAWRENCE
CHUNG KOO

Engenheiro Mecânico pelo ITA;
pós-doutorando
em Inteligência
Artificial–TIDD
– PUC/SP; pós-doutorado em Comunicação, Publicidade e Propaganda ECA/USP; doutorado em Comunicação e Semiótica da PUC-SP; mestre em
Comunicação e Semiótica da PUC/
SP; pós-graduado em Marketing –
The Wharton School, Universidade de
Pennsylvania; MBA/CEAG-FGV
– pós-graduação em Administração
Mercadológica e em Engenharia de
Sistemas – LASRI – Latin America
System Research Institute IBM; formação em Psicanálise – Associação
Livre/SP e Escola de Pensamento Futurismo Bimodal – Certified
Master Professional. Mais de 48 anos
de experiência nas áreas de gestão,
sistemas, processos e comunicação.
Trabalhou na IBM, como trainee,
eng. de Sistemas, consultor, gerente de Suporte Técnico, executivo de
Marketing e de Vendas. Membro de
projetos dos Laboratórios de Siste-
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mas de Informações da IBM, San
Jose, CA. Consultor do Banco Mundial na Secretaria da Fazenda SP
em BI e Gestão de Conhecimento.
Atualmente, é professor de Administração nos cursos de Gestão de
Operações, Estratégia, coordenador
e professor de BI da PUC/SP. Professor convidado MBA Atlântico
Internacional - Universidade Católica do Porto Portugal – Universidade
Católica de Angola Membro e conselheiro da A2DE – Associação para
Alto Desempenho em Engenharia –
IE e membro do Think Tank do IE
do Futuro.

MARCOS
MOLITERNO

Engenheiro Civil,
mestre em Tecnologia Ambiental,
com especialização
em Engenharia de
Segurança do Trabalho e em Gestão Ambiental e Negócios no Setor Energético.
Sua atividade profissional é desenvolvida
como perito judicial para questões de
Engenharia Civil (avaliação patrimonial, regularização de terras e danos em
construções), de Segurança do Trabalho
e de Engenharia Ambiental (áreas contaminadas, licenças, EIA, RAP e RiVi)
e como sócio da M.moliterno Engenharia Civil e Ambiental, em que aplica sua
expertise como consultor de empresas,
inclusive de seguros (riscos industriais
e de engenharia). Ocupou os cargos de
vice-presidente de Assuntos Internos e
de Relações Externas no Instituto de
Engenharia e representa a instituição
no Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp - COSEMA, no Conselho Municipal de Meio Ambiente e
de Desenvolvimento Sustentável de São
Paulo - CADES, no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico
e Arqueológico do Estado – CONDEPHAAT, como também em diversos
comitês da ABNT.

“

PEDRO
MARCIO
GOMES DOS
SANTOS

Engenheiro Civil
pela Universidade
Federal da Bahia.
Trabalhou na Construtora Norberto
Odebrecht e na Construtora OAS,
em várias oportunidades, tendo desenvolvido os seguintes e principais
trabalhos: usina de redução de alumínio da Alcan, no Centro Industrial de
Aratu, gerente de produção da Usina
Nuclear de Angra dos Reis, Central
Termelétrica do Polo Petroquímico de
Camaçari, Hipermercado Paes Mendonça, Viaduto Protendido e vários
prédios em Salvador. Na qualidade de
diretor da OAS, desenvolveu, no Rio
de Janeiro, os seguintes negócios: Hipermercado Paes Mendonça, terminal
de cargas dos grupos Rodobens e
Shell, edifício do Teleporto, na Av.
Presidente Vargas, e a reforma do Copacabana Palace, entre outros projetos. Mudando-se para o Rio de Janeiro com o propósito de desenvolver o
projeto de revitalização do porto, do
centro histórico e demolição do minhocão da Av. Perimetral, hoje Porto
Maravilha, foi o primeiro gestor do
negócio. Desenvolveu ainda a gestão
de contratos nas usinas de Candonga
e Estreito. Mora em São Paulo há oito
anos e estuda modelo de negócio intitulado Solução Abrangente - Transformação da Metrópole em Cidade de
Classe Mundial. Realizou curso no
Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa - IBGC

RAFAEL
TIMERMAN

Engenheiro Civil pela Escola
de Engenharia
da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sócio-gerente da
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Engeti Consultoria e Engenharia
S/S Ltda., empresa de consultoria
e projetos estruturais. Coordenador
de diversos projetos de reabilitação,
reforço e alargamento de estruturas de OAEs, com intervenções em
mais de 300.000,00m² de tabuleiro,
dentre estes o projeto e supervisão
das obras de recuperação e troca de
cabos da Ponte Pênsil de São Vicente. Membro: do IABSE (International Association for Bridge and
Structural Engineering), IBRACON
(Instituto Brasileiro do Concreto),
ABPE (Associação Brasileira de
Pontes e Estruturas – Grupo Brasileiro do IABSE), ABCIC (Associação Brasileira de Construção Industrializada de Concreto), ABECE
(Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural), ACI
(American Concrete Institute) e ALCONPAT Brasil (Associação Brasileira de Patologia das Construções).
Diretor-adjunto de relacionamento
da ABECE (2018-2020); Diretor
de eventos do IBRACON (20202022); membro do comitê 364 para

Reabilitação de Estruturas de Concreto do ACI; professor de cursos
de pós-graduação para reabilitação,
reforço e inspeção de estruturas de
pontes e viadutos.

Engenheira Civil pela Faculdades
Unidas
Metropolitanas
– FMU; pós-graduada em Segurança do Trabalho pela Universidade
Cruzeiro do Sul – UNICSUL; especialista em Prevenção e Combate a
Incêndio; vice-coordenadora da Divisão Técnica de Qualidade e Produtividade; coordenadora de Projetos na
empresa Alumistar Engenharia Ltda.

Mais dinâmica e moderna, a Nova TV Engenharia
disponibiliza vídeos e realiza transmissões ao vivo de
palestras e seminários técnicos desenvolvidos pelo
Instituto de Engenharia.
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TAT I A N A
LOURENÇO
M AC H A D O
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VITOR
MARQUES

Engenheiro Civil
formado pela FAAP
(2015). Foi presidente do Diretório

“

Acadêmico Cesar Lattes na mesma instituição (2014/2015). No Instituto de Engenharia é diretor de Assuntos Universitários desde 2017, colaborando nas reuniões
de organização do Campeonato – Engenharíadas, realizadas desde 1999, cujas
reuniões acontecem aos domingos no IE,
com a participação das atléticas: POLI/
USP, Mackenzie, FEI, Mauá e UFABC,
entre outras. Participou do Grupo de trabalho – Soluções abrangentes para a Cidade de São Paulo (2015/2019). Em 2017,
recebeu o prêmio de Melhor Trabalho
Técnico – As Maravilhas da Engenharia. Cursa especialização em Engenharia
Diagnóstica e participou do I Workshop
Luso-Brasileiro em Engenharia Diagnóstica de Edificações (2016, em Lisboa
- Portugal). Na Marques & Marques Engenharia é diretor de Produção e participou dos seguintes trabalhos de Vistoria de
Vizinhança: Metrô – Linha Verde e Linha Amarela; DERSA –Rodoanel Mario Covas – Trecho Norte e Contorno da
Tamoios; DER – Duplicação da Rodovia
Pedro Eroles, e Prefeitura Municipal de
Caraguatatuba - Revitalização da AveniIE
da Brasília, entre outros.

Acesse o site www.institutodeengenharia.org.br
e acompanhe nossos eventos. Atualize-se sem sair de
casa, em qualquer lugar, e a qualquer hora pelo celular,
tablet ou notebook!

www.iengenharia.org.br

www.iengenharia.org.br
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Fábrica de Ideias traz palestra direto de Fortaleza

Em fevereiro, membros do grupo Fábrica de Ideias
e diretores Regionais se reuniram na sede do IE para
acompanhar, por videoconferência - direto de Fortaleza
- a palestra de Joaquim Caracas. O engenheiro fez uma
apresentação sobre ‘Sistemas Modulares das Estruturas de
Concreto’, ocasião em que também tirou várias dúvidas
dos participantes.

Caracas foi convidado pelo nosso diretor regional em
Fortaleza, Lawton Pereira, e pelo VP de Relações Externas, Ricardo Kenzo.
Formado por 77 membros convidados e 10 executivos em sua diretoria, o Fábrica de Ideias discute, troca e
dissemina o conhecimento sobre vários assuntos ligados à
Engenharia Nacional.

Secretário de Saneamento
visita o Instituto de Engenharia

Acorda Brasil: Shigeaki Ueki
sugere ações para mudar o País

Alunos do Curso BIM em confraternização de seu último dia

Curso BIM do IE em parceria com a CCInfra foi um sucesso.
E já temos outra edição!
O curso “Especialização em BIM aplicado à implantação de obras de Infraestrutura”, uma parceria Instituto de
Engenharia, Camargo Corrêa Infra, Autodesk e Frazillio
Ferroni, que teve início em setembro de 2019 e terminou em
dezembro passado, foi um sucesso de participação.
Com as inscrições encerradas em poucas semanas, a

turma de alunos engenheiros se encontrava na sede do
Instituto todas às sextas-feiras e sábados, para aprenderem
com professores reconhecidos da área.
Se você ficou de fora dessa primeira edição, acesse nossa agenda e inscreva-se na mais nova edição, idealizada
pelo IE em parceria com a CCInfra.

Reconhecimentos e homenagens marcam
as comemorações do Dia do Engenheiro
Em fevereiro, Eduardo Lafraia, presidente do IE, recebeu na sede da entidade o secretário Pedro Paranhos, da
Secretaria Nacional de Saneamento.
Durante o encontro, foi apresentado ao secretário o mais
novo Caderno Especial do Instituto de Engenharia, que tem
como tema central as diretrizes para a universalização do
Saneamento no Brasil. O IE se prontificou em ajudar Paranhos com sua agenda de saneamento, e o mesmo deixou
várias possibilidades abertas para possíveis colaborações.
Estavam presentes, do IE, o vice-presidente, Arlindo Moura; o VP de Relações Externas, Ricardo Kenzo; a
coordenadora da DT. de Engenharia Sanitária e Recursos
Hídricos e Biotecnologia, Paula Fernanda Rodrigues; e o
consultor Celso Matsuda. Também participou o secretário
nacional de Mobilidade Urbana, Jean Pejo, e o jornalista
Mario Humberg.
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Educação, Reformar para Mudar, projetos estratégicos do
Instituto de Engenharia e os grandes desafios da sociedade
predominaram em encontro realizado pelo presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo Lafraia, com o ex-ministro e
presidente da Petrobras, Shigeaki Ueki, na sede do IE.
Shigeaki Ueki conheceu os projetos e ações estratégicas do
IE e ressaltou a necessidade de um olhar mais objetivo sobre
a educação, ciência, tecnologia e engenharia como molas propulsoras de mudanças. “Precisamos apoiar ações e atividades
que ajudem o Brasil a mudar e dentre elas destaco a educação,
custo Brasil, legislação trabalhista, reforma administrativa e
energia renovável”, disse.

www.iengenharia.org.br

Ganhadores do prêmio de Melhor Avaliação Qualitativa, a Divisão
Técnica de Segurança do Trabalho

Em comemoração ao Dia do Engenheiro, em 11
de dezembro, o Instituto de Engenharia reuniu em sua
sede seu corpo técnico, familiares, associados e colaboradores para reconhecer aqueles que, de alguma maneira, contribuíram e se destacaram na Engenharia.
O Instituto condecorou as DTs, por meio da Pre-

www.iengenharia.org.br

miação das Divisões Técnicas, as quais são o coração
da Casa. Esse é o momento de prestigiar estes profissionais que, voluntariamente, dispõe do seu tempo
e experiência para disseminar o conhecimento. Além
disso, também teve homenagens aos jovens engenheiros e engenheiras que se destacaram como melhores
alunos de suas turmas na graduação em Engenharia
de diversas universidades e faculdades de São Paulo.
Durante a cerimônia também foi entregue a primeira edição do Prêmio Instituto de Engenharia Jornalismo Nacional. Criado com intuito de reconhecer
ações que promovam o desenvolvimento e a qualidade de vida da sociedade, destacando matérias sobre
o impacto da Engenharia na vida dos brasileiros, a
reportagem vencedora foi “Mantido ritmo, Brasil vai
atrasar em 30 anos meta de saneamento universal”,
produzida por Natália Cancian e Pedro Ladeira, da
sucursal de Brasília, da Folha de S.Paulo.
Veja as fotos do evento clicando aqui
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Grupo Fábrica de Ideias e
Diretores Regionais do Instituto
de Engenharia se reúnem

Presidente e representantes do Instituto de Engenharia visitam a
sede da Associação Comercial de Santos

Representantes da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) se reuniram com diretores e coordenadores do Instituto de Engenharia, a fim de propor
a aplicação de seu Modelo de Excelência da Gestão
(MEG) em parceria com a Divisão Técnica da Qualidade e Produtividade.
O MEG tem como princípio o estímulo do alinhamento, da integração, do compartilhamento e do direcionamento em toda a organização de uma empresa,
para que atue com excelência na cadeia de valor e gere
resultados a todas as partes interessadas.
Participaram da reunião o presidente do Instituto,
Eduardo Lafraia, acompanhado do VP de Relações Externas, Ricardo Kenzo; da vice-coordenadora da DT. da
Qualidade e Produtividade, Tatiana Lourenço Machado; e do superintendente, Adriano Silveiro.

O primeiro encontro do Grupo Fábrica de Ideias e Diretores
Regionais do Instituto de Engenharia (IE) de 2020, ocorrido
no IE, em janeiro, reuniu 23 profissionais de áreas multidisciplinares – entre engenheiros, acadêmicos, físicos, químicos e
marketing, além de seis diretores regionais que representam a
organização nos estados do Ceará, Minas Gerais e Paraná, e, em
âmbito internacional, na Inglaterra, Portugal e Suécia.
Dentro da dinâmica de trabalhos desenvolvidos pelo Fábrica de
Ideias, – um grupo Think Tank que tem por objetivo desenvolver iniciativas e projetos estratégicos ao Instituto de Engenharia,
direcionados à sociedade –, foram apresentados trabalhos inovadores em grafeno e hidrogênio, duas soluções que marcam o dia
a dia de pesquisadores ao redor do mundo, e agrega engenheiros
e polos de desenvolvimento voltados às novas tecnologias que
nutram novos produtos em grafeno e fundamentem o hidrogênio e o gás natural na nova matriz energética global e nacional.

O presidente do Instituto de Engenharia, Eduardo Lafraia, o
vice-presidente de Relações Externas, Ricardo Kenzo e o conselheiro José Eduardo F. Poyares Jardim visitaram a Associação
Comercial de Santos, no Centro Histórico.
Eles foram recebidos pelo vice-presidente da Associação Comercial de Santos (ACS) Vicente do Valle e pelo diretor-executivo,
Marcio Calves e pelo diretor-técnico do Parque Tecnológico de
Santos, José Antonio de Oliveira Rezende. O objetivo da visita foi
estreitar a relação entre o Instituto e a ACS.

Durante o encontro, o presidente do Instituto falou sobre a integração dos dois órgãos para um melhor desenvolvimento do País,
de São Paulo e de Santos: “Hoje o pré-sal é significativo. A Bacia
de Santos já é o segundo produtor de petróleo offshore e tendemos
a ser o primeiro. Temos que organizar os esforços para dar apoio
a esse trabalho, que a Petrobras e as outras petrolíferas fazem.
Devemos dar condições para que eles exerçam sua atividade com
tranquilidade aqui na Baixada Santista”.
Fonte OR8.

Instituto de Engenharia firma
acordo com a WRI Brasil

Instituto e Abendi se
reúnem a fim de efetivar
ações para 2020

A assinatura foi feita no Instituto de Engenharia

Senador Major Olímpio participa de almoço com Diretoria do IE

Da esq. p/ dir.: Carlos Cotta, coordenador da DT. de Incêndio; Júlia
Corrêa Lourenço, consultora jurídica; Miriana Marques, VP de Assuntos
Internos; Eduardo Lafraia, presidente do IE; Senador Major Olímpio; e
Ricardo Kenzo, VP de Relações Externas.
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O Major da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, e senador pelo mesmo estado, Sérgio Olímpio Gomes foi recebido pela
diretoria do Instituto de Engenharia em um almoço na sede da
Instituição.
Participaram do encontro o presidente da Instituição, Eduardo Lafraia; o vice-presidente, Arlindo Moura; o VP de Relações
Externas, Ricardo Kenzo; a VP de Assuntos Internos, Miriana
Marques; o coordenador e o vice da Divisão Técnica de Incêndio,
respectivamente, Carlos Cotta Rodrigues e José Félix Drigo; e
também a consultora jurídica Júlia Corrêa Lourenço.
O intuito da reunião foi disponibilizar o Instituto para assessorar possíveis trabalhos que envolvam Engenharia e Tecnologia.
Major Olímpio se propôs a levar ao Congresso assuntos que já
são tratados e pesquisados pelo Instituto de Engenharia. “Esse
encontro é uma oportunidade de juntarmos as Esferas Política e
Técnica”, salientou José Félix Drigo, da DT. de Incêndio.

www.iengenharia.org.br

O Instituto de Engenharia assinou um acordo de cooperação com a WRI Brasil, a filial da World Resources Institute
no País, um instituto de pesquisa.
Da Casa, participaram: o presidente do Instituto, Eduardo Lafraia, a VP de Assuntos Internos, Miriana Marques,
o coordenador do Depto. de Mobilidade e Logística, Ivan
Whately, e o superintendente, Adriano Silveiro.
O intuito do acordo se baseou na discussão de projetos
estratégicos para grandes cidades, com a sugestão de desenvolver propostas para a capital paulista.

O vice-presidente de Relações Externas do Instituto de
Engenharia, Ricardo Kenzo, se reuniu com representantes da
Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção
(Abendi) com o propósito de colocar em prática a parceria fechada entre o Instituto e a Associação no ano passado.
A operacionalização se baseia na criação de eventos e treinamentos entre ambas as instituições. Workshops, seminários e
palestras que virem a ocorrer terão como temas principais Ensaios não destrutivos e Energia Nuclear.

Apoie Instituto de Engenharia
no campo 31 da ART

www.iengenharia.org.br
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PARTICIPE DOS ENCONTROS MENSAIS DO INSTITUTO DE ENGENHARIA

1º Encontro Paulista de
Engenharia Ambiental
Foto: CREA

Evento reuniu mais de 400 profissionais e estudantes da área

Da esquerda para a direita, o presidente da AEAESP, Anderson Rodrigo Robes; diretor de Valorização Profissional do Crea-SP, Sebastião Gomes de Carvalho; presidente do Conselho, Vinicius Marchese Marinelli; vice-presidente do Conselho, Lenita Secco Brandão; presidente da APEAA, Alan
Perina Romão

N

o Dia do Engenheiro Ambiental, celebrado em 31 de
janeiro, a Associação dos
Engenheiros Ambientais do
Estado de São Paulo (AEAESP) realizou, em parceria com a Associação
Pinhalense de Engenheiros, Arquitetos
e Agrônomos (APEAA), o 1º Encontro Paulista de Engenharia Ambiental, no auditório da Sede Angélica do
Crea-SP, com a participação de mais
de 400 profissionais e estudantes da
área. O evento foi considerado um sucesso em virtude do grande número de
inscritos e da qualidade do conteúdo.
Participaram da mesa diretora do evento
(na foto acima, da esquerda para a direita) o presidente da AEAESP, Anderson
Rodrigo Robes; o diretor de Valorização
Profissional do Crea-SP, Sebastião Gomes de Carvalho; o presidente do Conselho, Vinicius Marchese Marinelli; a
vice-presidente do Conselho, Lenita
Secco Brandão; e o presidente da APEAA, Alan Perina Romão.
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Segundo Alan Romão, “nós fizemos um
esforço mútuo entre as duas Associações
para conseguir realizar um evento desse
tamanho, mesmo em caráter regional,
na cidade de São Paulo. Neste primeiro
encontro, visamos trazer mais pessoas
para a área da Engenharia Ambiental,
que é o intuito principal de uma Associação. Quanto mais pessoas agruparmos em torno do mesmo ideal, mais
espaço conquistaremos dentro da nossa
categoria”.
Para o presidente da AEAESP, “depois
deste primeiro encontro – que para nós
significa um marco – ficou bem evidente a necessidade de continuarmos nessa
luta em busca de unir a nossa classe profissional e buscar sua valorização”.
Abrindo a programação, Vinicius
Marchese Marinelli participou da
sessão “Café com o Presidente”, junto
com o jornalista Pedro Duran, deixando aos participantes uma mensagem de otimismo. “Fiz questão de
estar na abertura deste encontro jus-
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tamente para parabenizar a todos vocês pelo Dia do Engenheiro Ambiental. É motivador estar aqui hoje com
profissionais e estudantes que entendem a relevância das discussões técnicas e o desenvolvimento sustentável
para o Estado. Então, isso para mim
já vale o ano”, declarou o presidente
do Crea-SP.
“Estamos iniciando um novo processo
de aproximação com mais uma associação profissional e já colhendo resultados de maneira tão rápida. Às vezes, é
muito difícil trazer futuros profissionais
para dentro do Conselho, mas é preciso
dizer que o Conselho é nosso, não é do
presidente, não é de ninguém, o Conselho é dos profissionais, é um órgão
público. Por isso, parabenizo os organizadores que compreenderam esse espírito e conseguiram grande sucesso logo
na primeira edição do evento”, destacou
Marinelli.
O presidente também ressaltou a importância para a sociedade da presença dos
Engenheiros Ambientais à frente das
atividades técnicas.
Entre os palestrantes do encontro estavam presentes Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo; José
Walter Figueiredo Silva, coordenador
do Programa Município Verde e Azul
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente; Rodrigo Agostinho, deputado
federal; Patrícia Faga Iglecias Lemos,
diretora-presidente da Cetesb; Olivaldi Alves Borges de Azevedo; e Adriana Ponce Coelho Cerântola.
Com informações do Departamento de Comunicação do Crea-SP – SUPGES

www.iengenharia.org.br

Confira nossa agenda e faça sua inscrição
CURSOS
Interpretação das contas de
Energia Elétrica

18 de março – das 8h30 às 17h

Considerando a conta de energia como importante instrumento de fomento à otimização do uso de energia nas instalações, este curso tem por objetivo capacitar os profissionais
responsáveis ou envolvidos no gerenciamento da eletricidade
das áreas de Projeto, Engenharia, Produção e Manutenção,
a efetuarem a correta leitura das informações apresentadas,
estabelecer índices de acompanhamento e identificar oportunidades de redução 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]

Especialização em BIM aplicado
à implantação de obras de
Infraestrutura

20 de março a 30 de maio – sextas-feiras e sábados

Segunda turma do Curso de BIM realizado pelo Instituto de
Engenharia em parceria com Camargo Corrêa Infra, Autodesk
e Frazillio Ferroni.
Associados ao IE: R$ 3.500,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 4.500,00

[Clique e saiba mais]

Cálculos luminotécnicos
utilizando software Dialux EVO 8.2

30 e 31 de março – das 18h às 23h

O curso proporciona ao profissional entender mais sobre ilu-

www.iengenharia.org.br

minação e eficiência energética em Projetos Luminotécnicos
e Eficiência Energética. Ele implementa e desperta uma visão
crítica através dos conceitos teóricos relacionados à iluminação:
partido luminotécnico, sistemas de iluminação, fontes, luminárias, definição de circuitos de acendimento e dimensionamento
das instalações de um projeto executivo por meio do software
Dialux EVO 8.2; concepção de projetos com foco nas técnicas
projetais, desde da tipologia de iluminação aos principais métodos de cálculo: método dos lumens e método ponto a ponto,
e aprimora seus cálculos no software, fornece as atualizações
normativas da norma NBR ISO 8995-1, que substituiu a norma NBR 5413: Iluminância de interiores e trouxe novos requisitos qualitativos para os projetos luminotécnicos.
Instrutor: Aurea Vendramin
Associados ao IE: R$ 585,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 650,00

[Clique e saiba mais]

Inspeção e Auditoria em
Instalações Elétricas Prediais

7 de abril – das 18h às 23h

Transmitir os conhecimentos e procedimentos básicos da inspeção
e auditoria em edifícios novos, quanto às instalações elétricas.
Instrutor: Oswaldo Boccia Junior
Associados ao IE: R$ 405,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 450,00

[Clique e saiba mais]

Curso de programação para
autodesk Civil 3D e AutoCAD

13 a 17 de abril – das 8h às 18h
Introdução à programação em Dotnet direcionado à API do
Autodesk Civil 3D e AutoCAD. O aluno irá aprender a uti-
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lizar essa ferramenta para criar soluções de automatização de
processos no desenvolvimento de projetos de Engenharia, estendendo as funcionalidades do Civil 3D e dando mais consistência e velocidade de desenvolvimento.
Instrutor: Neyton Luiz Dalle Molle
Associados ao IE: R$ 1.600,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 1.800,00

[Clique e saiba mais]

Obras Inteligentes

16 e 17 de abril – das 18h às 23h

O curso tem o objetivo de capacitar o profissional a definir parâmetros de projeto e retrofit adequados às características de construções sustentáveis e aborda conceitos de tecnologias solares passivas e pró-ativas, bem como a relação entre arquitetura e clima,
explora o impacto das variáveis climáticas no desempenho térmico
e luminoso dos edifícios e demonstra características projetuais que
podem reduzir os efeitos negativos, assim como outras que podem
potencializar os efeitos positivos, no que diz respeito ao conforto
ambiental e ao consumo racional de energia elétrica e reuso de água.
Instrutor: Aurea Vendramin
Associados ao IE: R$ 540,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 600,00

[Clique e saiba mais]

Gestão de projetos e obras na
construção civil

28 a 30 de abril – das 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]

Formação de Gestor Sustentável

29 de abril – das 18h às 23h

O curso tem por objetivo aumentar o conhecimento dos formadores e gestores sustentáveis visando conceitos de sustentabilidade, além de apresentar as maneiras de praticá-los em
edifícios, por meio das inúmeras tecnologias inovadoras e conhecidas atualmente. A sustentabilidade é uma tendência cada
vez mais frequente em edifícios residenciais e comerciais, atitudes sustentáveis dependem dos conhecimentos e habilidades
dos engenheiros e arquitetos, elementos estes essenciais de uma
boa gestão sustentável: a otimização da utilização dos recursos
naturais aliada às obras, visando a economia e a preservação do
meio ambiente.
Instrutor: Aurea Vendramin
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Associados ao IE: R$ 360,00 (associados em dia)
Não associados: R$ 400,00

[Clique e saiba mais]

IMERSÃO
Today Innovation: Inovação,
Tecnologia e Empreendedorismo

18 e 19 de abril – das 8h às 18h

A imersão fornecerá aos participantes as habilidades e conhecimentos sobre como construir uma plataforma que apoie empreendedores; fornecerá ferramentas práticas para o desenvolvimento
do seu ecossistema e abordará diferentes modelos de programas de
aceleradores. Além disso, permitirá que os participantes planejem
efetivamente uma estratégia para transferir e comercializar tecnologias desenvolvidas em universidades e organizações de pesquisa.
Instrutor: Santiago Ini
R$1599,00. Associados ao IE têm 10% de desconto

[Clique e saiba mais]

com foco no resultado. Este trabalho já vem sendo desenvolvido
no Brasil pelos palestrantes, aumentando a produtividade e engajamento das equipes. Contribui para a melhoria de desempenho (geral) e do clima organizacional.
Uma oportunidade para técnicos, engenheiros e administradores
de conhecerem e se envolverem.
Palestrantes: Luciano J. B. Machado / Edson Luiz Bertolucci

[Clique e saiba mais]

Determinação de comprimento de
fundações existentes com ensaios
geofísicos – Novas tendências

12 de março – das 20h às 21h30

• Determinação do comprimento de fundações existentes;
• Histórico dos ensaios não destrutivos;
• Geofísica aplicada à engenharia de fundações;
• Ensaio Paralelo Sísmico (PS);
• Ensaio de Magnetometria (MAG).
Palestrante: Tiago Souza

[Clique e saiba mais]

SEMINÁRIO
Passado, Presente e Futuro da
Engenharia

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8
de março, o Comitê das Mulheres na Engenharia e Tecnologia
(COMET), do IE, realizará o evento Passado, Presente e Futuro
da Engenharia. O encontro contará com homenagens a diversas
profissionais que marcaram e marcam a Engenharia Nacional.

[Clique e saiba mais]

CMA-IE
Diálogos na CMA-IE – Gestão de
Riscos em Projetos de Construção

25 de março – das 9h às 11h

Otimização em sistemas de
aquecimento central de água –
Retrofit, fontes alternativas de
energia e operação customizada

13 de março – às 19h

A palestra abordará práticas de eficiência e otimização dos recursos energéticos, aplicados a sistemas de aquecimento central.
Serão contextualizadas as tecnologias existentes e relacionado
ao breve histórico evolutivo – aplicado no Brasil e no mundo,
permitindo aos participantes concluírem sobre o potencial técnico e econômico ainda a ser explorado no mercado nacional.
Palestrante: Andino Yuu Zaitsu

[Clique e saiba mais]

Desafios em desenvolvimentos de
traço de concreto para obras de
paredes de concreto em Miami –
Flórida

[Clique e saiba mais]

PALESTRAS
A sustentabilidade do
engajamento em programas de
gestão – SSMA/QSSMA

12 de março – das 19h30 às 22h

Como elaborar processos de Saúde, Qualidade, Segurança do
Trabalho e Meio Ambiente de forma sustentável. Abordagem sistêmica e inovadora, com a divulgação de técnicas utilizadas por
grandes corporações, países desenvolvidos/mais evoluídos, mostrando que podem ser adaptados e aceitos por qualquer realidade.
Uma mudança no modelo mental, com abordagem estatística e

www.iengenharia.org.br

19 de março – das 20h às 21h30

• Materiais e estudos de dosagem;
• Usinas móveis;
• Boas práticas na execução de paredes de concreto e acabamentos.
Palestrante: Carlos Britez

“

Palestra com transmissão ao vivo pelo site do Instituto de
Engenharia

[Clique e saiba mais]

Dia de Mentoria – O que o
programa de Mentoria do IE pode
fazer por você?

26 de março – das 19h às 22h30

• Conf litos Geracionais;
• Maturidade x Autonomia;
• Comportamentos e Competências desejadas;
• Protagonismo.
Mentor: Sergio Luiz Guedes

[Clique e saiba mais]

Projetos em Automação e
Eficiência Energética

7 de abril – às 19h

• O que caracteriza um moderno projeto de automação predial
– etapas, compatibilização entre disciplinas, memoriais descritivos;
• Como edifícios inteligentes economizam energia;
• Como edifícios inteligentes reduzem custos de operação e
manutenção;
• O impacto das novas tecnologias, tendências e projeções para
os sistemas de automação predial.
Palestrante: Jose Roberto Murator

[Clique e saiba mais]

SPDA – Em consonância à Norma
5419/2015 – Soluções em retrofit
(Estudo de casos)
13 de maio – às 19h

• Mudanças na Legislação;
• Exigências de órgãos para adequação à nova legislação;
• Aplicação da Engenharia para solução de necessidades;
• Proteção setorizada;
• Adequações – retrofit;
• Estudo de casos.
Palestrante: Maria de Fátima Sousa

[Clique e saiba mais]

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.

www.iengenharia.org.br
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livros

agenda
Manual de Redação de
Laudos

José Fiker
Editora Oficina de
Textos – 2019

Avaliação de imóveis: manual de redação de laudos reúne em um único volume todas as informações
necessárias para a confecção de um laudo de avaliação de imóveis, aliando a ampla experiência prática
do autor na Engenharia de Avaliações e em técnicas
de redação. O livro discute as formas de apresentação
e redação de laudos, principalmente daqueles destinados a instruir ações judiciais, apresentando os conceitos e definições básicas, espécies de perícia e as
atividades básicas da avaliação, como vistoria, metodologia, pesquisa de valores, cálculos e apresentação
do laudo. Por meio de exemplos que reproduzem casos reais, o autor orienta a montagem do laudo, tece
comentários e aborda questões de estilo e correção
gramatical.

Inteligência Estendida
com Inteligência
Artificial
Ricardo Mansur
Editora Ciência Moderna
– 2019

A Inteligência Artificial tem como objetivo responder
duas perguntas simples e ao mesmo tempo complexas. A simplicidade ou complexidade depende do ponto de vista. Como
um sistema inteligente pode encontrar e implementar novas
ideias sobre como ele deve agir? Como os robôs ou Produtos
Inteligentes Conectados que são programados para responder ao que acontece no ambiente podem ser capacitados para
agir por conta própria? As pesquisas indicam que o Produto
Interno Bruto mundial pode crescer aproximadamente 15%
até 2030 em função dos ganhos gerados pela inteligência artificial. Entre 2017 e 2030, serão gerados quase 20 trilhões
de dólares pela exploração das oportunidades de negócio
criadas pela inteligência artificial. A economia está mudando
rapidamente. As mudanças são rápidas e radicais. Os planos devem ser revistos para acompanharem essas mudanças.

Conhecendo o
Orçamento de Obras

Manual Básico de
Engenharia Ferroviária

Michele Tereza
Marques Carvalho e
Fernanda Fernandes
Marchiori
Editora Elsevier – 2019

Rui José da Silva Nabais
Editora Oficina de
Textos – 2014

Esta obra apresenta várias análises sobre os diversos aspectos relacionados com custo de obras, a ser
conhecido: estimativas de custos; orçamento para as
obras de infraestruturas; elaboração do orçamento;
manuais orçamentários; encargos sociais e complementares; custo de materiais utilizados; BDI; curva
ABC; BIM; sobrepreços; e sobreprazos. Espera-se
que todo o conteúdo apresentado nesta obra possa
contribuir para o aperfeiçoamento da Engenharia de
custo e o enriquecimento na gestão de obras de uma
área crítica para o desenvolvimento do País, além de
contribuir com debates e pesquisas acadêmicas sobre
custos.

“

A obra aborda de maneira prática e detalhada os conceitos básicos; as principais noções sobre equipamentos,
operação e manutenção da via permanente; e todas as etapas de um projeto de ferrovia, englobando estudos operacionais, básicos e de infraestrutura, além de projeto de obras
de arte especiais, de sistemas e de obras complementares.
Uma importante referência para estudantes, empresas operadoras ferroviárias e profissionais em Engenharia Ferroviária. Explica em detalhes todas as etapas envolvidas no projeto de ferrovias, desde estudos de traçado e licenciamento
ambiental até projetos de túneis, superestruturas e obras de
arte especiais. Trata também da operação e manutenção,
além dos principais conceitos sobre o material rodante.

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