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editorial

Quando não é simples
Foto: Petrônio Cinque

“Ah, meu filho, ou é simples, ou é impossível”
Dep. Roberto Jefferson, em entrevista a Jô Soares

Engº. Edemar de Souza Amorim
Presidente do Instituto de Engenharia

N

os últimos dois anos
foram publicados, no
Jornal do Instituto de
Engenharia, vários editoriais dedicados à lastimável situação das tão necessárias, quanto
alardeadas obras de infraestrutura
do governo federal, e a impossibilidade do Plano de Aceleração do
Crescimento se tornar algo além de
uma fantasia eleitoreira.
Este mês, tomando a obrigação
de matar a cobra e apresentar a arma
do crime, contrariando a tradição de
mostrar grandes obras ou marcos da
construção civil, indústrias de padrão internacional e outras matérias
de orgulhar o mais cético dos brasileiros, o Jornal do Instituto de Engenharia usará seu último número
da atual gestão para mostrar o Brasil
que envergonha. O Brasil do PAC.
Fruto da imaginação fértil das
empresas de marketing eleitoral e
da necessidade de palanques diários
para sustentar o clima de oba-oba;
esperança de uma vida melhor e alimentando o sonho do fim da era das
crises, o PAC nasceu torto, cresceu
torto e vai morrer torto no dia 1º de
janeiro de 2011, nas mãos do próximo Presidente da República.
Nossos gestores parecem não saber que um plano de obras de infraestrutura é muito mais do que uma
lista de obras paradas por falta de
verba ou por incompetência de gestões anteriores. É resultado da identificação do atual cenário econômico
e das projeções futuras. Projeções
essas seguidas de um levantamento
minucioso e detalhado da situação
da infraestrutura já existente para
que, então, de posse de uma visão
de governo, identificar as obras necessárias para o cumprimento dessa
visão, definindo sua prioridade.
O governo federal, perdido a
ponto de ser surpreendido de for-

ma recorrente na divulgação de
indicadores de desempenho econômico-financeiro ou na gravidade de
determinados acontecimentos internacionais, não tem a menor condição
de levar a cabo um programa ambicioso de incentivo ao crescimento
decente. Investe em energias mais
caras e poluentes, prioriza decisões
políticas em detrimento das técnicas
ou econômicas, sucumbe, por falta
de preparo, às armadilhas legais e
ideológicas dos mais variados tipos.
Ao cidadão comum, cujo contato com a Engenharia de ponta temse restringindo aos programas do
Discovery Channel, a demora e má
execução de uma obra podem até parecer normais, afinal construir uma
grande barragem, uma usina nuclear
ou um canal com vários quilômetros
de comprimento no meio do semiárido não parecem ser tarefas para
qualquer um.
Mal sabe o desavisado cidadão
brasileiro que, com planejamento
no longo prazo cuidadosamente
elaborado, profissionais tecnicamente competentes, processos licitatórios coerentes e bem conduzidos, fiscalização atenta, constante e
séria, recursos financeiros suficientes e disponíveis, gestores públicos honestos e atuantes, é possível
atender, com folga e facilidade, as
necessidades do País, pois problemas técnicos existem e são superados desde as pirâmides.
Porém, se nossos dirigentes
insistirem em tratar o patrimônio
público como moeda de troca política, distribuindo obras de acordo
com o resultado das urnas, premiando os amigos e punindo os
inimigos, ou como fonte de recursos de campanha e discurso eleitoral, não será difícil colocar o Brasil
no primeiro mundo.
IE
Será impossível.
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Aluizio de Barros Fagundes
é o novo presidente do
Instituto de Engenharia
Eleito com 78% dos votos para a gestão 2009-2011 no dia 31 de março,
Aluizio de Barros Fagundes diz que o Instituto de Engenharia é a Casa
do cidadão-engenheiro e que a bandeira da entidade tem de ser do
desenvolvimento. Em entrevista ao Jornal do Instituto de Engenharia
falou sobre sua gestão, o relacionamento com os recém-formados, a
articulação com outras organizações, a formação profissional e o futuro,
os desafios e a importância histórica do Instituto de Engenharia.
Como o senhor se sente como
presidente do Instituto de Engenharia?
Aluizio de Barros Fagundes São duas sensações: honra e orgulho.
Tenho muito orgulho da minha profissão. Lembro-me do primeiro artigo do
código de ética do engenheiro: “o engenheiro tem por dever considerar sua
profissão como título de alta honra”.
Esta Casa tradicional da Engenharia foi
a primeira grande organização não governamental do setor, quando há quase cem anos ninguém falava em ONGs.
Foi dela que surgiram os grandes movimentos da Engenharia. Daqui surgiu
o Crea, o Sindicato dos Engenheiros, o
Sindicato da Indústria da Construção
Civil. É uma caixa de fermentação de
grandes idéias, do cidadão formado em
Engenharia.
Qual será a conduta da sua
gestão?
Aluizio de Barros Fagundes –
Basicamente, o que eu preciso é fazer
a continuação de um trabalho, que os
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meus antecessores, de algumas gestões, fizeram na busca de manter a
autonomia econômica do Instituto de
Engenharia para preservar o prestígio
e a liberdade da instituição. O Instituto
é a Casa do cidadão-engenheiro.
Como o senhor pretende enfrentar os desafios do Instituto de Engenharia? O senhor pretende buscar novos associados?
Como será a relação futura entre
Instituto e associados?
Aluizio de Barros Fagundes A sustentabilidade ideal da instituição
é a contribuição mensal do associado,
além de rendimentos próprios capazes
de custear o que aqui está à disposição. A busca realmente é o aumento do
quadro associativo. Hoje o Estado de
São Paulo tem cerca de 400 mil engenheiros. Portanto, é um mercado significativo para buscar associados.
Há mercado de trabalho para
todos?
Aluizio de Barros Fagundes –

Sim. A Engenharia é fomentadora de
progresso. Se pensarmos nas três grandes profissões do passado, antes de
tantas ramificações por setores, verificamos que, quando alguém procura o
médico ou o advogado, está complicado na vida, não é mesmo? Mas, quando procura o engenheiro, é para fazer
coisas novas, não para resolver grandes
problemas, é pelo progresso. A Engenharia é a vanguarda do progresso.
E os desafios do Instituto de
Engenharia?
Aluizio de Barros Fagundes A crise que estamos vivendo hoje, não
é repentina nem muito recente. Vem
desde o começo da década de 80 e
está inserida naquilo que o mundo já
convencionou chamar de globalização,
que não é apenas facilidades de comunicação, via internet ou via eletrônica.
Representa uma migração dos capitais
das mãos dos governos para as mãos
dos particulares. Foi isso o que aconteceu no mundo inteiro, em qualquer
regime: seja no comunista ou no capi-
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talista. No fim da década de 60, 80%
dos capitais brasileiros estavam nas
empresas governamentais: Petrobras,
Cesp, Cosipa, Chesf e assim por diante. Com exceção da Petrobras, houve
uma migração dos capitais e o súbito
enfraquecimento dessas empresas públicas. Temos de discutir o problema
com isenção, em busca de um modelo
novo de investimentos.

Foto: Claudio Silva

Como aumentar a afinidade
entre o Instituto de Engenharia, uma entidade centenária, e
os jovens engenheiros que, em
sua maioria, congrega a filosofia
do “aqui, agora, tudo”?
Aluizio de Barros Fagundes - Eu
não seria tão severo em falar da política do imediatismo. Na realidade, houve um vazio com a crise que começou
em 80. A Engenharia está na ponta da
produção de tudo. Não existe apenas
engenharia civil e a infraestrutura urbana e econômica. A produção precisa
da Engenharia. Quando a crise aconteceu houve um arrefecimento em novos
investimentos produtivos, seja para
produtos, seja para infraestrutura. Por
causa disso, o mercado parou de demandar os engenheiros. Ouvimos falar do célebre engenheiro do suco, que
saiu da engenharia para montar um
quiosque de suco na avenida Paulista,
que muita gente migrou da profissão,
porém muito mais perverso do que isso
foi que não vieram novos engenheiros.

Aluizio de Barros Fagundes

Com o arrefecimento dessa procura
pela profissão, a minha geração não fez
sucessores. Há um vazio impressionante. Se prestarmos atenção, os velhos
engenheiros, como eu, ainda estão na
ativa trabalhando muito, por um motivo muito claro: faltam engenheiros plenos e jovens no mercado. Agora que há
um aumento pela demanda dos serviços de Engenharia, acabamos sendo os
piores competidores para o jovem, pois
fazemos o serviço do jovem, com uma
eficácia que ele não tem. Esse é o grande problema. Não é que o jovem seja
imediatista, houve um vazio na demanda pelo serviço dele. A bandeira do Instituto tem de ser do desenvolvimento.
Quando conseguirmos consolidar uma
nova onda desenvolvimentista, como
parece que está acontecendo nesses últimos quatro anos, eu tenho a impressão de que vai aparecer de novo o engenheiro de médio tempo de formado
e recém-formado. E, então, esses novos
profissionais buscarão as associações.
Os principais cursos de Engenharia estão preparados adequadamente para uma formação
mais abrangente, ou seja, não
apenas a Engenharia?
Aluizio de Barros Fagundes - A
Engenharia tem o condão de dar uma
instrução cartesiana: causa, efeito e
método de trabalho. Eu não diria que o
engenheiro tem uma formação abrangente ou não. Ele sai instrumentali-

zado para assimilar a abrangência de
qualquer setor: administrativo mesmo
não sendo da Engenharia.
Partindo do princípio que crise e oportunidade são sinônimos, quais são as oportunidades
presentes hoje na Engenharia
brasileira?
Aluizio de Barros Fagundes Eu não consigo identificar crise com
oportunidade. O que há em comum é

Aluizio de Barros Fagundes participou de diversas
gestões do Instituto de Engenharia. Além de ter sido
conselheiro, diretor-secretário, vice-presidente de Relações Externas, diretor Regional do Rio de Janeiro, foi
o organizador e o primeiro
diretor Geral da Câmara de
Mediação e Arbitragem da
instituição.
Engenheiro civil formado pela USP-São Carlos,
mestre em Engenharia pela
Politécnica da USP, Barros
Fagundes atua como consultor independente para desenvolvimento de negócios
e concepções técnicas em
empreendimentos de Concessões de Serviços Públicos
de Água e Esgotos.
Autor de meia centena
de publicações técnicas no
magistério, revistas especializadas e anais de eventos
acadêmicos e profissionais,
profissionalmente dedicado
ao ramo de Engenharia Consultiva para obras pesadas e
de infraestrutura socioeconômica, tendo coordenado,
dirigido e participado de
cerca de duzentos empreendimentos, com destaque
para as Estações Sé e República do Metrô de São Paulo,
Usinas Hidrelétricas Três
Irmãos e Água Vermelha da
CESP, entre outros.
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o momento. A crise é uma paralisação
de atividades, algo que traz o transtorno para atividade econômica, social,
política. A oportunidade não deve ser
confundida com oportunismo. Oportunidade é criada. A Engenharia, como é
criativa por excelência, é chamada para
o instante da criação, da produção, da
construção, do empreendimento.
Como o senhor analisa o papel da Engenharia brasileira
atualmente?
Aluizio de Barros Fagundes Continua, ainda, com excepcionais
escolas, com currículos muito bem
organizados, formando engenheiros
capacitados para prestar serviços de
Engenharia, tanto no setor industrial
quanto na engenharia civil. Eu acredito
que as escolas continuam bem.
A Engenharia brasileira tem
reconhecimento no exterior?
Aluizio de Barros Fagundes Completamente. Todas as grandes construtoras brasileiras que já foram para o
exterior continuam com reconhecimento da qualidade de serviço prestado. Isso
corrobora com a opinião de que as escolas continuam preparando bem.
Como o senhor enxerga a relação do Instituto com os associados, os engenheiros não associados, entidades congêneres e
poderes constituídos?
Aluizio de Barros Fagundes O Instituto de Engenharia é uma entidade não governamental, não financiada por nenhum setor econômico e
nenhum setor de poder do País. Não
recebe dinheiro do poder público e não
recebe dinheiro do empresariado. Aqui
é a Casa do cidadão formado em Engenharia. O relacionamento do Instituto
com o público externo talvez esteja precisando de um pouco de comunicação,
que às vezes falta para o engenheiro
cartesiano. Ninguém sabe muito bem o
que é o Instituto de Engenharia.
O senhor se considera um engenheiro cartesiano?
Aluizio de Barros Fagundes Sim, eu sou. Nós, engenheiros, traba-
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lhamos com dois mais dois que sempre
resultam quatro! Não há jeito de ser
cinco! A impressão que tenho é que
talvez falte um viés de comunicação
da Casa para chegar melhor ao público
externo e quebrar a imagem de que “o
Instituto de Engenharia é a Casa da elite da Engenharia”, quando na realidade é a primeira das livres associações,
aberta a todos os engenheiros.
Que peso o senhor dará a articulação com outras entidades
do setor, ou até mesmo com outras entidades de classe, como a
OAB, Fiesp?
Aluizio de Barros Fagundes A OAB já tem uma certa aproximação
com o Instituto. Antes dessa candidatura, eu fui vice-presidente de Relações
Externas. O Instituto tem cerca de 80
representações, inclusive na Fiesp. O
Instituto já é representado e ouvido
nas entidades. A intenção é continuar
trabalhando, colocando engenheiros,
associados do Instituto de Engenharia
nesses grandes conselhos. A OAB tem
nos procurado. Houve uma palestra que
eu dei aqui, há um certo tempo, falando
sobre concessão de serviços públicos.
Aconteceu uma série de perguntas, que
eu percebi que não eram de engenheiros. Eram três promotores, que vieram
assistir à palestra para ver o ponto de
vista do engenheiro a respeito de coisas
essencialmente ligadas à legislação. Divulgação é muito importante para que a
sociedade saiba o que está acontecendo
no meio profissional da Engenharia.
O que o senhor espera de cada
vice-presidente?
Aluizio de Barros Fagundes Os vices-presidentes têm de, de fato, cuidar de setores importantes, conforme o
estatuto. De vez em quando me perguntam “qual é a sua plataforma?”. Aqui, eu
espero cumprir o estatuto da Casa.
Sob a ótica do senhor, qual é
o papel do Instituto perante à
sociedade civil?
Aluizio de Barros Fagundes Há quase cem anos, quando foi fundado o Instituto, não havia regulamentação da profissão. Do Instituto

surgiram o Sindicato dos Engenheiros, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o apoio para a formação
do Crea. Os grandes empreendimentos nacionais tiveram a Engenharia
na vanguarda. A CSN nasceu no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro.
Em São Paulo, no Instituto, foram
promovidas as criações da Cosipa,
da Escola de Engenharia Mauá, do
IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológicas), do Pró-Álcool. Aqui é um nascedouro de idéias de vanguarda.
Quais serão os temas de debate com a sociedade, neste
primeiro ano de gestão? Além
dos debates já existentes, o senhor tem idéia de fazer mais
algum?
Aluizio de Barros Fagundes O debate que o Instituto pode levar
para a sociedade é o debate do desenvolvimento, que é como o país se
protege da crise
O que o senhor tem a dizer
sobre arbitragem na Engenharia?
Aluizio de Barros Fagundes Eu sou suspeito a falar, pois fui um
dos organizadores e o primeiro diretor da Câmara de Mediação e Arbitragem. Foi um passo muito importante
para o Instituto. Eu me desfiliei da
Câmara porque passei a ser usuário
da mediação e arbitragem. Em grande
parte dos contratos que tenho desenvolvido para prestação de serviços de
Engenharia, tenho colocado a cláusula arbitral. Em suma: acredito nesse
importante instrumento de solução
de conflitos no mundo dos negócios.
Qual a prioridade que o senhor deve dar para as atividades técnicas aqui no Instituto de Engenharia?
Aluizio de Barros Fagundes No Instituto de Engenharia os vários
departamentos técnicos trabalham
isoladamente. Gostaria de trabalhar
com cursos inter-agentes entre si, buscando oferecer uma grade de conhecimentos correlatos e incluindo matérias
IE
jurídicas e administrativas.
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Conheça os eleitos, em 31 de
março, para a gestão 2009-2011
Diretoria executiva
CAMIL EID
Vice-presidente de
Administração e
Finanças
Engenheiro civil e
eletricista pela Universidade Mackenzie e vicepresidente de Administração e Finanças
do Instituto de Engenharia.
Atualmente é sócio-diretor da
Calliandra Consultoria Ltda.
Foi vice-presidente de Obras Pesadas
da Apeop, diretor do Sinicesp, diretor
Técnico e Comercial da Badra S.A., diretor Internacional da Construtora Beter
S.A. na Arábia Saudita, diretor-sócio da
Jubran Engenharia.
Obras das quais foi responsável técnico: Ponte do Morumbi, Ponte Guido
Caloi, Ponte Cruzeiro do Sul, Ponte Vila
Guilherme, Viaduto VA19 da Rodovia
dos Imigrantes, Terraplenagem e pavimentação das Avenidas 23 de Maio,
Sumaré e Marginal do Tietê. Destacamse também o Túnel Metroviário da Rua
das Palmeiras, Terminal Ferrazópolis e
Pátio Belém (Metrô SP). Quanto às obras
internacional destaca-se a Estrada Safwa
Al Jubail, na Arábia Saudita.
MARCELO
ROZENBERG
Vice-presidente de
Atividades Técnicas
Engenheiro civil formado pela Politécnica
da USP, pós-graduado e
mestrado na área de Estruturas da Politécnica e cursos informativos em construção e administração. Curso de especialização em Administração de Empresas
pela FGV. Recebeu bolsas de viagem de
aperfeiçoamento da Confederation of
British Industries (via The British Council), do Rotary Internacional e de estudos
da Fapesp. Foi engenheiro do Escritório
Técnico Figueiredo Ferraz e colaborador
do Escritório Feitosa, de Luca e Cruz e

da Fortec. Fundador e diretor da GTP
- Grupo Técnico de Projetos SS Ltda.,
sendo autor de mais de 1.800 projetos
estruturais para edifícios de portes diversos. Responsável pela implantação
na Secretaria de Transportes do Estado
de São Paulo do sistema de computação
para controle de informações e gerenciamento de empreendimentos e obras.
Membro atuante de associações técnicas,
tais como Abece, Sinaenco, ABPE, ASCE
- American Society of Civil Engineers e
IABSE. No Instituto de Engenharia, foi
diretor de Relações Internacionais e atualmente é conselheiro.
SONIA REGINA
FREITAS
Vice-presidente de
Relações Externas
Engenheira civil, trabalhou na Projest S/C
Ltda., na A.C.Vasconcelos
S.A., na Estabilidade Engenheiros Associados Ltda. (1969-1989). Sócia-diretora
da Calculare Projetos Estruturais Ltda
(1989-2007). Delegada Regional da
Abece, em São Paulo (1996-2002). Atualmente, é diretor segundo-secretário do
Ibracon, desde 2005, e membro do Conselho Deliberativo da Abece, desde 2008.
No Instituto de Engenharia, é membro
do Conselho Deliberativo e secretária da
Divisão de Estruturas, desde 2005.
AMÂNDIO MARTINS
Vice-presidente de
Assuntos Internos
Engenheiro civil formado pela Faap em 1983.
Na área de informática
trabalhou na Datamec
e Prodam. Ocupou cargos de gerência
e supervisão nas seguintes empresas
construtoras: EOS Construtora, JHS
Construtora, Verticon Engenharia, Grupo Gerdau; Grupo Galli/CGN e Anauate
Engenharia. Atuando nos segmentos re-

sidencial, comercial e industrial. É auditor líder na Gestão da Qualidade – ISO
9002 - na indústria da construção. Na
Prefeitura de São Paulo, desde 1993, trabalhou nos seguintes órgãos: Secretaria
Municipal de Coordenação das Subprefeituras; subprefeituras do Ipiranga, da
Lapa, do Jabaquara, da Vila Mariana e
de Itaquera, ocupando cargos de supervisão e coordenação de obras, de assessoria especial, de chefia de gabinete e de
subprefeito. No Instituto de Engenharia,
associado desde o início dos anos 90,
colaborou com diversas diretorias. Exerceu, por dois mandatos eletivos, o cargo
de diretor Social do Acampamento. Foi
membro do Conselho Deliberativo em
três legislaturas e membro fundador da
Câmara de Mediação e Arbitragem; ocupou as diretorias de Eventos e de Fórum
de Debates em que realizou inúmeras
atividades de congraçamento e técnicas,
respectivamente.
CLÁUDIO ARISA
Vice-presidente da Sede
de Campo
Formado em Engenharia Industrial modalidade mecânica na
Escola de Engenharia
da Universidade Mackenzie, trabalhou durante muitos anos na área de
válvula industriais, inclusive na ABNT
na formação de normas. Atualmente
trabalha em empresa que fornece estações de gás para empresas de gás
natural, como Comgás, CEG e outras.
É especializado em dimensionamento
e cálculo de tubulações de petróleo e
gás. Possui curso em Tecnologia de
Válvulas de Controle e Ultrassom em
materiais fundidos, forjados e soldas
de tubulações.
Foi diretor de Sede do Acampamento do Instituto de Engenharia
durante quatro anos e, em dois anos,
atuou como diretor-social.
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MIRIANA PEREIRA
MARQUES
Primeira
diretora-secretária
Formada em Engenharia Civil pela FAAP,
foi professora universitária de Maciços e Obras de Terras, Transportes e Mecânica dos Solos na mesma
faculdade. Com 15 anos de atuação profissional dedicada à área de Avaliações e
Perícias, referente a bens patrimoniais e
a imóveis urbanos, comerciais, residenciais, rurais e industriais, é responsável
técnica pela área de Avaliações e Perícias da Marques & Marques Engenharia. Membro da Câmara de Mediação e
Arbitragem do Instituto de Engenharia,
assistente técnico do Metrô, Dersa e da
Procuradoria Geral do Estado.
Representa o Instituto de Engenharia na CPPU – Comissão de Proteção à Paisagem Urbana – Prefeitura
de São Paulo.
No Instituto de Engenharia, é diretora-secretária, membro do Conselho
Consultivo, secretária da Divisão de Avaliações e Perícias e de Meio Ambiente,
responsável pela organização do Construética – Comitê de Práticas e Ética na
Construção - e membro da Câmara de
Mediação e Arbitragem.
Prêmio de Melhor Trabalho Técnico
do Ano analisando temas ligados ao exercício da profissão – “Vistoria Cautelar”.
MARCOS
MOLITERNO
Segundo diretorsecretário
Engenheiro civil formado em 1987, mestre
em Tecnologia Ambien-

tal (2006), com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho (1993)
e em Gestão Ambiental e Negócios no
setor Energético (2008).
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, RiVi), e
como sócio da M.Moliterno Engenharia
Preventiva e Gestão Ambiental, em que
aplica essa expertise no setor privado,
inclusive de riscos industriais e de engenharia para seguros.
Ocupa o cargo de diretor-secretário
substituto e a coordenação da Divisão
Técnica de Meio Ambiente do Instituto de Engenharia, além de representar
o Instituto de Engenharia em diversos
conselhos e entidades.
JOSÉ ROBERTO
RIBEIRO NUNES
Primeiro diretor
Financeiro
Engenheiro civil, na
especialidade de Edifícios e Grandes Estruturas, formado pela Universidade de São
Carlos (USP).
Atualmente é sócio e responsável
técnico da Construtora Ribeiro Nunes,
empresa que executa obras de saneamento, infraestrutura, superestrutura,
acabamentos em obras públicas e industriais. Foi diretor-presidente da Produtos
Químicos Clemantt (1984-1997); gerente
de Construção Civil e assessor da Vicepresidência Abril S.A. Cultural e Industrial (1972-1977); diretor Administrativo
da Agropecuária Pontal Cabixi S.A. (MT)

(1970-1971); engenheiro residente na
Codrasa Construções e Dragagens Ltda,
em obras de galerias da PMSP, Estação
de Tratamento de Águas de Corumbá
(MT), Estação de Tratamento de Água
de Cuiabá (MT), rede de distribuição de
água em varias cidades de MT, Blocos de
Ensino da Cidade Universitária de Cuiabá (MT), Pontes de concreto protendido
do DNER no MT, Tronco Campo Grande
– Manaus da rede repetidora da Embratel (1968-1971); engenheiro orçamentista para obras de Cohab, BNH, Inocoop,
Fece na Alafor Magalhães Gouveia Engenharia e Comércio S.A. (1968).
NELSON AIDAR
Segundo diretor
Financeiro
Engenheiro
Civil pela FAAP, mestre
em Engenharia Civil
pela PUC, Washington
(EUA) e mestre em Administração de
Empresas pelo Mackenzie.
Experiência profissional em empresas de Engenharia nos Estados Unidos
(13 anos) e no Brasil.
Recebeu Medalha de Ouro do Instituto de Engenharia na categoria de Melhor Trabalho Técnico (1999) pela sua
dissertação de mestrado: “Análise da
Viabilidade Econômica de Investimentos
em Infraestrutura e Operação de Serviços Públicos, pela iniciativa privada sob
o regime de concessão.”
No Instituto de Engenharia, coordenou diversos eventos na Divisão Técnica de Informática, ocupou o cargo de
diretor de Marketing e Benefícios, vicediretor do Departamento de Engenharia
Econômica e de Produção e de diretor
Financeiro Substituto.

Membros do Conselho Deliberativo
CARLOS ANTONIO
ROSSI ROSA
Engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Iniciou a
carreira como engenheiro de Obras de Infraestrutura em São
Paulo. Trabalhou em diversas obras em
todo o Brasil: implantação do Metrô de
São Paulo – linha Norte/Sul, implantação da Rodovia dos Imigrantes, Usina
Hidrelétrica de Salto Santiago/Paraná
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e Usina Hidrelétrica de Tucuruí/Pará
entre outras.
Foi diretor Operacional, Comercial
e presidente de Construções e Comércio
Camargo Corrêa, no período de 1982 a
2003, e presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa, Cavo
(serviços de meio ambiente), CNEC
(Consórcio Nacional de Engenheiros
Consultores) e CCDI (Camargo Corrêa
Desenvolvimento Imobiliário) de 2003 a
2007. Foi professor assistente da Escola
de Engenharia da Universidade Macken-

zie nas disciplinas de Resistência dos
Materiais de Planejamento das Construções. Atualmente, é sócio-diretor da
Chare Incorporações e Assessoria.
CRISTIANO KOK
Engenheiro industrial, modalidade mecânica, diplomado em
1968 pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Especialização em Administração de Empresas
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pela FGV. Desde 1988, é presidente da
Engevix Engenharia S/A, sócio (33%)
desde 1997. Professor de Transmissão
de Calor da Escola de Engenharia Mackenzie entre 1969 e 1988 e chefe do Departamento de Mecânica, representante
da Congregação do Conselho Universitário. Fundador e primeiro presidente
(1988/1993) do Sinaenco, diretor e posteriormente presidente (1999-2004) da
Abemi, diretor e membro do Conselho
Fiscal da Abes; diretor da ABCE, e vicepresidente (1999/2009) da ABDIB. Em
setembro de 2004 ingressou na Academia Pan-americana de Engenharia na
Cidade do México. Em 94, recebeu o
título de Personalidade da Engenharia
Consultiva pelo Sinaenco, Personalidade
da Tecnologia 2002 na área de Energia,
concedido pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, Eminente
Engenheiro do Ano de 2003, concedido
pelo Instituto de Engenharia.
EDSON JOSÉ
MACHADO
Engenheiro Civil formado pela Politécnica,
em 1962. Participou, no
Brasil e exterior, de empreendimentos – construção, gerenciamento, desenvolvimento
de negócios - nas áreas de hidrelétricas,
metrôs, estradas, ferrovias, saneamento,
indústrias, edificações e concessões rodoviárias. Atualmente, participa do Conselho da Câmara de Mediação e Arbitragem
do Instituto de Engenharia; do Conselho
de Associação Social e Recreativa; da Diretoria Comercial, na área de Desenvolvimento de Negócios da CR. Almeida; e da
Diretoria da EM & F Engenharia Ltda, empresa de estudos, viabilização de negócios,
gerenciamento de empreendimentos.
FERNANDO
BERTOLDI CORRÊA
Formado em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Possui dez anos de
atuação profissional na área de Gerenciamento de Empreendimentos, com foco
principal em obras de telecomunicações,
tendo gerenciado a implantação de mais
de cinco mil sites em todo o país e a manutenção de 600 sites e quatro centrais. Atua,
também, no gerenciamento e supervisão
de obras públicas de habitação, transporte
rodoviário e ferroviário, entre outros.

Atualmente, é responsável técnico
pela área de Engenharia da empresa
Herjacktech Tecnologia e Engenharia
Ltda e membro do PMI - Project Manager Institute - desde maio de 2007
JORGE PINHEIRO
JOBIM
Engenheiro Civil formado pela Escola Nacional de Engenharia – ENE
- (RJ), com cursos de
pós-graduação na Escola
Politécnica - USP - e na FGV - Direito da
Economia e da Empresa. Em 2006, concluiu o curso de Habilitação na Prática do
Processo Arbitral, ministrado na Câmara
de Mediação e Arbitragem do Instituto de
Engenharia. Iniciou sua carreira profissional na Christiani Nielsen Engenheiros
e Construtores, atuando depois como assistente financeiro na Cosipa. Trabalhou
no Grupo Villares, como assistente da
Presidência. Foi diretor do Grupo Sharp
e consultor de várias empresas: Banco F.
Barreto, Banco NMB (atual ING Bank),
Ductor, Usina da Barra, Usina São João,
Cavo, entre outras. Na área de transportes, exerceu a Diretoria Administrativa
Financeira da Dersa (1975/1979), a Diretoria Financeira da Fepasa na fase de
sua incorporação pela Rede Ferroviária
Federal (1997/1998). Posteriormente
implantou e dirigiu, como presidente, a
Vianorte S.A (1998/2002), concessionária responsável pelo Lote 5 do Programa
de Concessões Rodoviárias do Estado de
São Paulo. Exerceu o cargo de diretor
Administrativo e Financeiro da CPTM,
entre março de 2002 e abril de 2003. A
partir de junho de 2004, indicado membro permanente da Junta de Revisão de
Litígios (Dispute Review Board) pela
Companhia do Metropolitano de São
Paulo, conforme Cláusula 6 da General
Conditions of Contract dos contratos
de implementação da Linha 4 – Amarela. Árbitro e membro do Conselho da
Câmara de Mediação e Arbitragem do
Instituto de Engenharia, é atualmente
consultor em vários projetos na área de
concessões rodoviárias.
JOSÉ EDUARDO W.
DE A. CAVALCANTI
Engenheiro químico (IMT, 68), foi coordenador da Divisão de
Engenharia Sanitária
e diretor do Departamento de Meio Ambiente e Energia do

Instituto de Engenharia. Foi responsável pelo projeto “Memória da Engenharia Sanitária” que tinha a proposta
de resgatar, por meio de depoimentos
de eminentes sanitaristas, gravados
em vídeo, as grandes obras de infraestrutura sanitária: sistema Cantareira,
sistema Rio Claro, os esgotos de São
Paulo dentre outros são alguns desses
documentos produzidos.
“Acredito que para o engrandecimento do Instituto de Engenharia é imprescindível o fortalecimento de suas
bases. Isso somente será possível por
meio do resgate das divisões técnicas,
que são o foro privilegiado de discussão. Só assim o Instituto de Engenharia terá condições de se manifestar com
propriedade, na grande mídia, acerca
dos temas relevantes da engenharia
envolvendo os interesses nacionais.”
JOSE OLIMPIO
DIAS DE FARIA
Engenheiro
Civil
formado pela USPSão Carlos, em 1965,
pós-graduação em Engenharia Civil pela Politécnica, em 1970, e em Administração de Empresas pelo Mackenzie, em
1972. Executor de inúmeras obras de
engenharia civil para os sistemas de
transportes, habitacional, industrial,
de saneamento em todo o Brasil –
1965 a 2008.
Diretor da Uetê Engenharia CGL
- de 1990 a 2008, empresa dedicada
à prestação de serviços de engenharia civil, planejamento, orçamento,
implantação, organização, gerenciamento e consultoria, com qualidade,
produtividade e bons resultados.
No Instituto de Engenharia, foi
vice-presidente de Assuntos Internos
e Associativos (2003-2007), membro
dos conselhos Deliberativo e Consultivo (1989-2008), diretor de departamentos técnicos (1989-1995).
Executor e responsável técnico pela
construção da sede atual, coordenador da Divisão de Tecnologia, com o
programa da qualidade e produtividade, que se tornou um objetivo nacional (1986-1989), membro da Comissão Supervisora de Obras da Nova
Sede (1989-1992) e presidente do
Centro Democrático dos Engenheiros
e representante do Instituto de Engenharia na SEMPLA / PMSP - CNLU
– (1985-1992).
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JÚLIO CESAR
BORGES
Engenheiro Civil graduado pela Faculdade de
Engenharia da Fundação
Armando Álvares Penteado – FEFAAP - no ano
de 1984, com curso de Engenharia de
Produção Aplicada à Construção Civil da
Fundação Carlos Alberto Vanzolini da
Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo e curso de Especialização em
Administração para Graduados da Fundação Getúlio Vargas – CEAG – FGV.
Carreira desenvolvida em grandes
empresas com atuação expressiva no
mercado imobiliário e de construção civil: Gafisa, Método e Galli/CGN. Atualmente como sócio diretor da Performa
Engenharia e Construtora Ltda., empresa com atuação nas áreas de construção
e gerenciamento de obras residenciais,
comerciais e industriais.
Diretor de Esportes da Sede de Campo do Instituto de Engenharia / Acampamento no biênio 1997/1999. Diretor
de Patrimônio do Instituto de Engenharia no biênio 2003/2005. Diretor de
Sede da Sede de Campo do Instituto de
Engenharia / Acampamento no biênio
2007/2009.
MARCO ANTONIO
VELLOZO
MACHADO
Engenheiro
civil
formado pela Escola de
Engenharia Mackenzie,
com curso de especialização em Gerenciamento de Empreendimentos pela FGV-SP.
Especializado em Gestão Técnica e
Administrativa de Contratos, tendo sido
gerente de Construção da Companhia
do Metropolitano de São Paulo, gerente
de implantação do corredor 9 de julho/
Santo Amaro pela Companhia Municipal
de Transportes Coletivos de São Paulo
– CMTC –, ampliação e melhorias em
aeroportos do Departamento Aeroviário
do Estado de São Paulo – Daesp. Atualmente, é consultor e sócio da Mac Haus
Engenharia e Consultoria S/C Ltda.
MIRACYR ASSIS
MARCATO
Engenheiro mecânico e eletricista pela
URGS e pós-graduação
em Administração de
Empresas pela EAESP -
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Fundação Getúlio Vargas. Membro Vitalício do IEEE - Institute of Electrical
and Electronics Engineers – USA – e
membro do CIGRÉ-Conseil International des Grands Réseaux Électriques
à Haute Tension - (Paris-FR). Diretor do Departamento de Engenharia
Elétrica do Instituto de Engenharia.
Membro do Coscex -Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp.
Diretor da Energo Engenharia e Serviços Ltda.- SP. Ex-vice-presidente
do Consórcio Novox (Peru, Colômbia,
México) e da Sade - Sul Americana de
Engenharia S.A. Prêmio de Melhor
Trabalho Técnico do ano de 2006 e
Menção Honrosa em 2008 pelo Instituto de Engenharia.
NELSON COVAS
Engenheiro
civil
pela EPUSP - 1970.
Exerceu atividades em
empresas de consultoria e construção como
Maubertec, Promon,
Intertec e Mitodo. Atua no desenvolvimento e implantação de sistemas
computacionais aplicados à engenharia estrutural de concreto armado e protendido. Sócio-fundador e
conselheiro da Abece. Conselheiro e
diretor do Ibracon. Diretor da TQS
Informática Ltda.
NELSON NEWTON
FERRAZ
Engenheiro civil
pela Mackenzie, 1973.
Trabalhou na condução e controle de obras
industriais, públicas e
residenciais. Nesse período, desenvolveu metodologia própria para controle
de custos e gerenciamento de obras industriais, sistema publicado como artigo na Revista Engenharia. A partir da
década de 90, dedicou-se mais à Engenharia Ambiental, tendo participado de
inúmeros projetos e obras de Estações
de Tratamento de Esgotos Sanitários e
Efluentes Industriais, além de Avaliações de Passivos Ambientais de áreas
com potencial de contaminação. No
Instituto de Engenharia, já foi coordenador da Divisão de Gerenciamento de
Empreendimentos. É empresário e gerente de uma companhia especializada
na área ambiental e conta, entre seus
clientes, com algumas das maiores empresas do país.

PAULO FERREIRA
Engenheiro
civil
pelo Mackenzie (1967),
mestre em Engenharia
Hidráulica pela Politécnica da Universidade de São Paulo (1981).
Desde 1971 é professor-adjunto da
Escola de Engenharia Mackenzie das
disciplinas Saneamento Básico e Sistemas de Despejos Urbanos. Atuou
na Sabesp desde 1969 como engenheiro de Planejamento, coordenador de Projetos, superintendente de
Projetos e diretor Técnico e de Meio
Ambiente (1995-1999). Como diretor
de Controle da Poluição da Cetesb e
secretário-adjunto de Meio Ambiente
do Estado de São Paulo (1999-2003).
É conselheiro do Crea-SP representando o segmento das Escolas de Engenharia. No Instituto de Engenharia, é vice-presidente de Atividades e
membro do Conselho Consultivo.
ROBERTO
BARTOLOMEU
BERKES
Engenheiro eletricista pela Escola
de Engenharia Mauá,
conselheiro da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas. No Instituto de Engenharia
é mediador e árbitro da Câmara de
Mediação e Arbitragem, conselheiro no biênio 2007/2009, já atuou
como diretor em diversas gestões.
Experiência profissional como engenheiro e coordenador de projetos
e obras desenvolvidas nas empresas:
Figueiredo Ferraz, Engevix, JP Engenharia, Mendes Junior, Tenenge,
Odebrecht, CPOS, Artesp. Atualmente é assistente no Departamento de
Implantação de Obras e responsável
técnico pelas instalações elétricas da
EMTU - Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos. Participou nos
conselhos do Crea, Abemi e Instituto
Mauá de Tecnologia.
TUNEHIRO UONO
Engenheiro civil,
pela UMC, com experiência de mais de 36
anos em engenharia
consultiva, é diretor e
sócio proprietário da
OUTEC Engenharia Ltda.
Participou dos principais projetos
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desenvolvidos pela empresa, com destaque para projetos das obras da Ferrovia do Aço, do Rodoanel Mário Covas,
Av. Jacu-Pêssego, do viaduto sobre a
Rodovia dos Imigrantes e dos piscinões
do Córrego Pirajuçara em Embu das
Artes (SP), entre outros. No Instituto

de Engenharia, é membro do Conselho
Deliberativo e árbitro da Câmara de
Mediação e Arbitragem. Foi vice-presidente de Relações Externas, de Atividades Técnicas, de Assuntos Internos e
Associativos, diretor Tesoureiro e Secretário Substituto do Instituto.

Entre 1974 e 1993, esteve ligado à atividade didática na UMC e na FESP, como
professor de Pontes e de Concreto Protendido. É diretor do Sinaeco – Regional São
Paulo (2007-2009) e vice-presidente do
Conselho Consultivo da Associação Furusato Soosei do Brasil.

Membros do Conselho Fiscal e seus suplentes
CARLOS ANTONIO
PONTES
Engenheiro
Civil
pelo Mackenzie, sempre exerceu atividades
profissionais por conta
própria como empreendedor, construtor e na comercialização
de imóveis. Foi assessor técnico da Câmara Municipal de São Paulo, trabalhou da Defesa Civil e como Engenheiro
da Prefeitura de São Paulo. É membro
da Câmara de Mediação e Arbitragem
do Instituto de Engenharia.
CIBELI GAMA
MONTEVERDE
Formação educacional técnico - curso
técnico de Química
Industrial. Engenheira civil formada pela
Universidade de Mogi das Cruzes e
pós-graduação em Engenharia da Segurança do Trabalho.
Atuação profissional: de maio de
1978 a dezembro de 2007, trabalhou
como engenheira civil na Polícia Civil
de São Paulo, sendo que, a partir de fevereiro de 1995, passou a dirigir o Núcleo de Engenharia. Atuava em engenharia, nos problemas nas delegacias e
planejamento e controle das reformas,
ampliações e manutenção de aproximadamente 2.200 imóveis; na criação e padronização de novos projetos,
gerenciamento de obras contratadas,
auditorias em contratos problemáticos. Concepção e gestão de contrato de
modernização de elevadores do prédio
central da Polícia Civil. Participação em
concorrências públicas como analista
técnico, preparo de editais de concorrência, visando reformas e adaptações
das edificações às atividades policiais
de cada departamento específico. Participou como representante da Polícia
Civil de São Paulo na comissão da elaboração das normas de acessibilidade

aos portadores de deficiência – ABNT.
No Instituto de Engenharia, ocupou
cargo de diretora de Sede e vice-diretora de Assuntos Acadêmicos.
ROBERTA
CAPPELLANO
Engenheira
civil
pela FAAP, em 1982. Especialização em Ciências
Materiais (Escola Politécnica de Torino, na
Itália, de agosto l983 a junho l984). Entre agosto de 1984 a março de 1999, foi
engenheira civil responsável por todos
os projetos da Construtora Cappellano.
No Instituto de Engenharia, foi
diretora social (1986 a 1990) e eleita membro do Conselho Deliberativo
(1987 a 1989 e de 1991 a 1993). Posteriormente, Membro do Conselho Deliberativo (2005 a 2006) e Conselho
Consultivo (2007 / 2010) sendo, nas
duas primeiras eleições, a candidata
mais votada para o Conselho. Recebeu
do Instituto uma placa de prata em homenagem - como figura feminina de expressão - em serviços prestados em prol
da comunidade.
Na eleição municipal (2004), foi
candidata a vereadora, recebendo
11.307 votos, e ficando como segunda
suplente do Partido Verde. De 2005
a 2008 trabalhou na Subpreitura de
Parelheiros como coordenadora de
assistência e desenvolvimento social,
em que, entre muitos outros projetos,
foi responsável pela implantação do
Centro de Cidadania da Mulher, o primeiro da América Latina. Atualmente,
é membro da executiva Municipal do
Partido Verde.
EDUARDO FARES
BORGES
Suplente
Engenheiro
civil
formado pela Escola Politécnica de São Paulo,

turma de 1947. Engenheiro rodoviário,
ligado ao Departamento de Estradas de
Rodagem de São Paulo, colaborou na
implantação do 1º Plano Rodoviário do
Estado e do 1º Plano de Pavimentação,
nas décadas de 1950 e 1970.
Ligado aos problemas de trânsito,
participou da implantação da Operação
Bandeirante do Coronel Fontenelle de
1967, ano em que ocupou a Diretoria de
Trânsito da capital.
KAMAL MATTAR
Suplente
Engenheiro
Civil
pela EPUSP. Começou a
carreira com engenheiro autônomo. Pertenceu depois ao quadro do
Departamento Aeroviário da Secretaria
dos Transportes do Estado de São Paulo fiscalizando obras em diversos aeroportos. Em 1971, por meio de concurso
público transferiu-se para o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo. É presidente da Associação dos Engenheiros
Politécnicos. No Instituto de Engenharia é suplente do Conselho Fiscal.
NESTOR
TUPINAMBÁ
Suplente
Formado em Engenharia Civil, em 1969,
pela EESCUSP; Jornalismo na UNIP, em
1983; mestrado em Planejamento
Urbano-Transporte na FAUUSP, em
2007; cursos de Gerenciamento pela
Qualidade na AOTS-Ministério da
Economia e Comércio Internacional
do Japão (1987, 1992, 1993, 1996).
Trabalhou Codrasa, Constr e Dragagens, Promon Engenharia, Investbanco-Banco de Investimento Industrial
Metrô de São Paulo (até hoje). Projetos por conta própria para PMSP e
CPTM. Participa da Aeamesp, AOTS e
IE
Instituto de Engenharia.
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O

Instituto de Engenharia, os
governos Estadual e Municipal de São Paulo e mais 17
entidades ligadas ao setor
de construção civil, do meio ambiente e de educação, entre outras, assinaram, no dia 18 de março, o Protocolo de Cooperação Madeira é Legal.
Este documento tem como objetivo
estabelecer a divulgação de informações, capacitação dos envolvidos no
setor público e privado, realização de
pesquisas e desenvolvimento de produtos mais adequados à construção

civil, incentivo ao comércio responsável de produtos de madeira e principalmente a integração das ações
dos signatários.
Na ocasião foram lançadas as publicações “Manual de Madeira: uso
sustentável na construção Civil” (IPT,
Sinduscon-SP e SVAM) e “Guia seja
legal – boas práticas para manter a
madeira ilegal fora de seus negócios”
(WWF-Brasil) e houve a apresentação
do CADMADEIRA do Governo do Estado de São Paulo e da Rede Amigos
IE
da Amazônia (FGV/GVCes).

Foto: Calão Jorge

Protocolo de Cooperação Madeira é Legal

Gilberto Kassab e Edemar de Souza
Amorim
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tível, a poluição a
mais que é gerada e
a elevação nos custos do transporte de
cargas”, sentenciou.
“Isso é um absurdo
e precisa ser enfrentado numa pasta que tenha esse
foco de atuação”,
IE
completou.

IE

Edemar de Souza Amorim, Marcos Cintra e Marlus Renato
Dall’Stella

Reunião mensal Febrae

N

o dia 19 de março, realizouse a reunião mensal do Conselho Diretor e da diretoria
da Febrae – Federação Brasileira de Associações de Engenheiros
- na sede do Instituto de Engenharia.
Estiveram presentes, além de diretores
de entidades do estado de São Paulo,
diretores e conselheiros representando
as instituições filiadas à Federação: Rio
Grande do Sul, do Paraná, do Rio de
Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, do
Ceará e de Brasília.
Após a reunião, o Instituto de
Engenharia ofereceu um almoço de
IE
confraternização.

Foto: Claudio Silva

O

secretário do Trabalho da
Prefeitura de São Paulo,
Marcos Cintra, esteve no Sinicesp para conversar com
a diretoria e as empresas associadas.
Ele veio apresentar o projeto de criação de duas agências: uma de desenvolvimento e outra de fomento, que
irão atuar dentro da estrutura da nova
Secretaria de Trabalho, que também
cuidará do desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo.
Cintra disse que, para chegar ao
modelo que pretende implantar de
Agência de Desenvolvimento, estudou
profundamente três modelos existentes hoje no mundo: as agências de
Nova York, de Londres e Barcelona. Já
a Agência de Fomento será o “braço”
mais operacional da primeira para dar
o lastro de recursos financeiros.
Para deixar clara a necessidade
de planejar melhor para promover o
desenvolvimento econômico, Marcos
Cintra citou o custo social do trânsito
em São Paulo. O estudo feito na Getúlio Vargas constatou que a cidade perde R$ 33 bilhões com os congestionamentos diários. “Isso representa 10%
do PIB do município e inclui as horas
que os cidadãos ficam parados no
trânsito, o uso adicional de combus-

Foto: Calão Jorge

Marcos Cintra anuncia o projeto de criação de
agências de desenvolvimento no município

Fábio Porrino, Carlos Moura e Duaia
Vargas da Silveira
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O engenheiro no contexto nacional
objetivo é discutir o perfil de
engenheiro procurado pelas
empresas e indústrias e a importância da Engenharia para
que o Brasil enfrente a crise
financeira mundial.
A mesa foi composta por
Ricardo Zanotta, assessor da
vice-reitoria,
representando a administração superior Ricardo Zanotta, Edemar Amorim, Luiz Carlos de
da PUC-SP; Edemar Amo- Campos, Carlos Cavalcante, e Ely Dirani, diretor da
rim, presidente do Instituto Faculdade de Matemática, Física e Tecnologia da
de Engenharia; Luiz Carlos PUC-SP
de Campos, diretor-geral do
Centro de Ciências Exatas e Tecà Confederação Nacional da Innologia da PUC-SP (CCET); Cardústria; e Ely Dirani, diretor da
los Cavalcante, superintendente
Faculdade de Matemática, Física e
do Instituto Euvaldo Lodi, ligado
IE
Tecnologia da PUC-SP.

Foto: Thiago Pacheco/ Divisão de Comunicação PUC-SP

E

m 4 de março, a direção
geral do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da
PUC-SP (CCET) promoveu
o debate “Necessidades e perspectivas do engenheiro no contexto
nacional”, no auditório do campus
Consolação.
O presidente do Instituto de Engenharia, Edemar de Souza Amorim,
participou do evento que foi destinado a professores e alunos dos três
cursos de engenharia da Universidade (Engenharia Biomédica, Elétrica
e de Produção). Esse encontro foi o
primeiro de uma série desenvolvida
pela direção do CCET para aproximar a instituição de empresas. Seu

Em Defesa da Engenharia - Os Grandes
Desafios da Profissão no Brasil do Século XXI

E

demar de Souza Amorim
lançou, em março, o livro
Em Defesa da Engenharia
– Os Grandes Desafios da
Profissão no Brasil do Século XXI.
Editada pelo Instituto de Engenharia, a obra trata de pontos fundamentais que foram escolhidos
para serem, ao longo de dois anos
de mandato, abordados em eventos,
palestras, discursos, artigos e, principalmente editoriais, cuja única orientação seria não se acovardar, ou ceder
a interesses estranhos à engenharia.
A defesa da profissão de engenheiro, com ações para a melhoria
dos cursos de graduação e pós-graduação, combatendo cargas horárias
insuficientes e incentivando o compartilhamento de conhecimento de
todas as formas possíveis, de cursos
presenciais a ambientes na internet é
um dos temas tratados no livro.
Em Defesa da Engenharia traz a
união do discurso na representação
da engenharia, deixando de lado antigas desavenças pessoais, compar-

tilhando espaços e créditos pelo trabalho em conjunto, abrindo espaços
para o diálogo e dando o exemplo ao
dar o primeiro passo.
Da gestão pública, emergindo das
sombras dos relatórios técnicos, seu
autor assume um papel ativo e, principalmente crítico das falhas dos gestores públicos, nos programas governamentais eleitoreiros, no desperdício
de recursos e nos riscos desnecessários aos quais os cidadãos brasileiros
IE
são expostos diariamente.

José Tadeu da Silva
toma posse

O

presidente do Instituto
de Engenharia, Edemar
de Souza Amorim, participou, na noite do dia
19 de março, das posses solenes da
presidência do Crea-SP e diretoria da

Mútua-SP (Caixa de Assistência dos
Profissionais do Crea-SP), realizadas
no WTC Convention Center. O engenheiro José Tadeu da Silva é presidente reeleito do Crea-SP para mais um
mandato de três anos (2009-2011). IE
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agenda
Gestão da qualidade na
construção civil
De 14 a 16 de abril, das 18h30 às 22h30. Finalidade de oferecer conhecimentos de Engenharia
de Qualidade aos profissionais envolvidos com a
gestão e controle da qualidade em obras de construção civil e industrial, públicas e privadas. O
curso é ministrado pelo engenheiro civil Carlos
Williams Carrion, professor de Planejamento e
Gerenciamento das Construções, com 28 anos de
experiência em obras de construção civil nacional e internacional. R$ 270,00 para associados e
R$ 360,00 para não-associados.

edifícios – dias 28 e 29 de abril, das 19h às 23h.
Objetivo é mostrar a aplicação da planilha Gecon,
ferramenta Excel utilizada para organização e armazenamento das informações de planejamento,
em coerência com o cronograma da obra, especificações do projeto e resultados do controle; e
• Durabilidade das estruturas de concreto –
dias 26 e 27 de maio, das 19h às 23h. Tem por finalidade de apresentar os mecanismos causadores das
patologias e conceitos e informar sobre diagnóstico, ações corretivas e considerações econômicas.
R$ 180,00 para associados e R$ 240,00 para nãoassociados.

Aterramento – O instrutor Galeno Lemos
Gomes é engenheiro eletricista e consultor com 40
anos de experiência, ministrará dois cursos:
• Aterramento e sistemas de proteção contra
descargas atmosféricas e de equipamentos
eletro-eletrônicos sensíveis (ETI), segundo
as NBR 5419/05 e NBR 5410/04 – de 14 a 16
de abril, das 8h30 às 17h30. Tem o propósito de
transmitir informações técnicas que possibilitem os
participantes a projetarem ou participarem efetivamente de projetos, construções e manutenções; e
• Sistemas de aterramento, projeto, construção, medições e manutenção – de 19 a 21
de maio, das 8h30 às 17h30. O objetivo é transmitir
informações técnicas que possibilitem aos participantes projetarem adequadamente ou participarem
efetivamente de projetos, construções e manutenções de sistemas de aterramento. R$ 750,00 para
associados e R$ 980,00 para não-associados.

Perícia - O engenheiro e advogado José Fiker,
doutor em Semiótica e Linguística Geral, perito judicial e pós-graduado em Perícias e Administração
dará dois cursos:
• Laudos periciais – dias 4, 6, 11 e 13 de maio,
das 19h às 23h. O propósito é preparar profissionais
com conhecimentos básicos de técnica de redação e
elaboração de laudos. R$ 300,00 para associados e
R$ 440,00 para não-associados; e
• Direito e perícia judicial – dias 1, 3 e 8 de junho, das 19h às 23h. Com intuito de capacitar o engenheiro a atuar na área judicial. R$ 260,00 para
associados e R$ 380,00 para não-associados.

Nivelamento de conceitos
técnicos de manutenção
Dia 23 de abril, das 8h às 17h. O propósito é mostrar
uma visão alinhada com as melhores práticas mundiais nessa área de gestão de ativos. O professor é o
engenheiro José Wagner Braidotti Junior, pós-graduado em Administração de Empresas, Economia,
Engenharia de Manutenção Industrial e em Engenharia de Segurança do Trabalho. R$ 320,00 para
associados e R$ 400,00 para não-associados.
Concreto - O engenheiro Egydio Hervé Neto,
com formação em Auditoria e Sistemas da Qualidade pelo Inmetro, especialista e consultor em Qualidade e Tecnologia do Concreto, dará dois cursos:
• Gecon – gerenciamento de concretagens em
14
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Formação auditores integrados
(ambiental e saúde e segurança do
trabalho)
De 18 a 22 de maio, das 18h30 às 22h45. O escopo
é preparar e capacitar profissionais para poderem
prestar serviços técnicos tanto de auditoria ambiental como autoria de saúde e da segurança do trabalho. O engenheiro Luiz Fernando Joly Assumpção,
auditor com experiência nas áreas de Segurança do
Trabalho de Meio Ambiente, mestre em Engenharia e Ciência dos Materiais e doutorando em Engenharia e Gerenciamento de Riscos. R$ 690,00 para
associados e R$ 810,00 para não-associados.
Confiabilidade, análise e o tratamento da falha
Dias 28 e 29 de maio, das 8h30 às 17h30. O instrutor é o engenheiro mecânico Nei Pizzati Sales,
atuou como consultor de Manutenção Industrial da
Rhodia e atualmente é diretor técnico da A&RM Associados. R$ 700,00 para associados e R$ 850,00
para não-associados.
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associe-se
Para se associar ao Instituto de Engenharia, preencha o cupom abaixo e encaminhe à nossa Secretaria Geral, pessoalmente, pelos Correios (Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana – São Paulo/SP – 04012-180) ou pelo fax (11) 3466-9232. Se
preferir, ligue para (11) 3466-9230 ou envie para o e-mail secretaria@iengenharia.org.br.

Nome
Formação:

Instituição:
Ano de Conclusão:

Registro no CREA:

Endereço
residencial
Cidade:

UF:

Tel.:

Fax:

CEP:
E-mail:

Endereço
comercial
Cidade:

UF:

Tel.:

Correspondência:

Fax:

Endereço residencial

CEP:
E-mail:

Endereço comercial

Desejando fazer parte do Instituto de Engenharia, na qualidade do associado,
peço a inclusão do meu nome no respectivo quadro social

Local:

Categoria
capital e Grande SP
nos primeiros 6 meses

16
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Data:

Assinatura:

Mensalidade
R$ 60,00
R$ 40,00

Trimestre
R$ 180,00
R$ 120,00

Anual
R$ 600,00
----------------

outros municípios

R$ 30,00

R$ 90,00

R$ 300,00

Recém-formado até 1 ano
capital e Grande SP
outros municípios

R$ 15,00
R$ 7,50

R$ 45,00
R$ 22,50

R$ 150,00
R$ 75,00

Até 2 anos
capital e Grande SP
outros municípios

R$ 20,00
R$ 10,00

R$ 60,00
R$ 30,00

R$ 200,00
R$ 100,00

até 3 anos
capital e Grande SP
outros municípios

R$ 24,00
R$ 12,00

R$ 72,00
R$ 36,00

R$ 240,00
R$ 120,00

Estudantes
capital e Grande SP
outros municípios

-------------------------------

-------------------------------

R$ 20,00
R$ 10,00
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O País

que não acontece

O

de crises e baixos investimentos que
provocaram danos quase irreversíveis
nas grandes construtoras, projetistas
e fabricantes de equipamentos para
obras e infraestrutura.
Apesar dessas adversidades, há no
País um conjunto de empresas competentes para enfrentar qualquer desafio
e, por conta de sua capacidade empre-

sarial, estão atuando fortemente no
exterior. Além disso, o longo período
de vacas magras atravessado as levou
a ampliar e diversificar suas atuações
em outras áreas, tal como telefonia,
construção naval, petroquímica, cimento e atuação off-shore etc.
No entanto, há também no País,
um volume enorme de obras públicas
Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Porto_do_Itaqui.jpg

Jornal do Instituto de Engenharia tem, nos últimos
números, procurado mostrar a força e a capacidade
empresarial da engenharia brasileira,
apresentando grandes empreendimentos e grandes obras no Brasil e
no exterior. Inúmeras foram as dificuldades e prolongado foi o período

Porto de Itaqui – MA
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que se encontram paralisadas ou defasadas, cujos atrasos causam prejuízos
e retardamento no desenvolvimento e
melhoria da qualidade de vida da sociedade. O que se observa de comum
nessas obras é uma forte interferência
política e uma sequência de entraves
burocráticos, administrativos legais
e institucionais, todos frutos de uma
grande incompetência, e ao que parece, vêm se ampliando.
Há cerca de três anos, um número muito grande de obras e iniciativas
públicas e privadas que já se encontravam em andamento ou já idealizadas e programadas foi juntado em um
pacote e apresentado como uma ação
de planejamento e gestão governamental. Esse pacote, que foi editado às
pressas por conta das críticas à excessiva morosidade administrativa, recebeu o nome de PAC – Programa de
Aceleração do Crescimento - tem sido,
desde então, objeto da mais intensa
campanha publicitária já realizada.
Essa campanha tem apresentado
o PAC como uma ação vigorosa de
planejamento e metas, com objetivos
bem definidos e que acelere de fato o
crescimento, mas não é nada disso. É
um programa de acompanhamento
orçamentário, montado em poucos
dias, sendo listadas como iniciativas,
obras, fatos e providências que se encontravam há muito iniciadas e, na
maioria dos casos, mal paradas. Obras
conduzidas pela iniciativa privada ou
por estatais, governos estaduais e municipais também foram incluídas e,
por conta delas, são feitas sistematicamente campanhas midiáticas e publicitárias, cujos reais objetivos nada tem
a ver com elas.
A apresentação dos balanços dessas obras e ações, cuja metodologia
muda a cada prestação de contas, com
inclusões e desmembramentos que
alteram o número das ações que são
monitoradas, dificulta sobremaneira a
sua apreciação e seus resultados.
Uma avaliação crítica e isenta do
PAC mostrará que o governo tenta

18

mostrá-lo como agente potencializador dos investimentos em infraestrutura e das ações administrativas e funcionais, mas não há resultados nessa
direção. Ao contrário, as ações e investimentos são tímidos e muito longe
das reais necessidades do País.
Anualmente o Comitê Gestor do
PAC publica um relatório denominado Balanço do PAC, sendo o último
deles de fevereiro de 2009. Por ele,
verifica-se que, na ótica oficial tudo
vai muito bem, obrigado. Apenas 2%
são classificadas como preocupantes.
As demais, de 2.378 ações monitoradas em 2008, 11% foram concluídas,
80% estão sendo executadas em ritmo
adequado e 7% em atenção. Se considerarmos os valores envolvidos, 11%
estão entregues, 83% adequadas e 4%
em atenção e apenas 2% preocupantes. Nos dois anos do PAC foram concluídos 270 ações com investimentos
de R$ 48,3 bilhões.
O Tribunal de Contas da União
- TCU - aponta que o governo infla
o desempenho das obras do PAC.
A auditoria do TCU diz que de 84
obras fiscalizadas em 2008, 38 delas (45%) estão com atraso maior
do que o governo divulga, indicando
maquiagem dos balanços do PAC.
As obras e ações do PAC foram
agrupadas apresentando 124 ações
dos eixos de logística, em que estão
os maiores problemas, e o eixo social urbano, como os 4,3 mil km de
rodovias, 240 km de ferrovias, além
de reformas em aeroportos, portos,
hidrovias e metrôs, milhares de ligações elétricas e redes de água e
esgoto espalhados por todo o País.
Um gigantesco imbróglio que
confunde planos e metas com
programas, público com privado,
municipal e federal etc. Se considerarmos apenas os 2% de ações
preocupantes veremos que empreendimentos de mais de R$ 1,9
bilhão estão parados por conta de
atrasos na execução de projetos.
Esses valores tendem a se agra-

Fotos: Relatório do PAC
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Local da construção da Usina Pai
Querê – SC/RS

var por conta dos impactos da crise
mundial que trará reduções importantes nos valores arrecadados e nas
disponibilidades de investimentos.
Apenas 5,2% do total de R$20,7 bilhões de recursos autorizados do
PAC no Orçamento Geral da União
foram investidos em 2009. Na verdade, estão computados nesses valores
o total de R$ 1,07 bilhão que estão
na rubrica “Restos a Pagar”, restando para investimento apenas R$ 155
milhões. A realidade, portanto, está
muito longe da situação tranquila
apontada nos balanços oficiais.
Em relação aos valores inicialmente previstos, o eixo de infraestrutura de transportes é responsável por 45% do total de obras com
elevado risco de atrasos. De acordo
com os critérios definidos para sua
execução, os projetos preocupantes
respondem por R$860 milhões dos
investimentos previstos.
No setor aeroportuário, três
ações estão comprometidas. A revitalização do sistema de pistas e
pátios do Aeroporto Internacional
de Guarulhos, o maior das Américas está paralisado. 51% das obras
foram concluídas antes do embargo
no primeiro trimestre de 2008. O
Governo tenta negociar com o consórcio responsável pelas obras para
que os trabalhos sejam reiniciados.
O novo prazo estimado para todo o
trabalho é 2011.
É importante ressaltar que essas
obras, essenciais para o aeroporto,
não resolvem em nada o problema
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Foto: http://www.dnit.gov.br/noticia_imagens/news_item.2009-02-10.5042684673_BR-101-NE%20-%20Mais%20de%2050%20km%20de%20
rodovia%20duplicada.jpg

maior de solução para o tráfego aéreo de São Paulo, cuja solução (que
já está atrasada!) passa por um novo
aeroporto, novo terminal em Guarulhos, nova pista, novos pátios e novos acessos rápidos etc.
As outras duas ações “preocupantes” neste setor são a ampliação
do pátio e a construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto
de Vitória no Espírito Santo e a indefinição quanto à viabilidade de um
novo terminal de passageiros no Aeroporto de Macapá, capital do Amapá. O investimento previsto para essas ações é de R$ 786,2 milhões.
Em Vitória, onde 37% das obras
no terminal aeroportuário estão
executadas, a paralisação já dura
oito meses. São obras relativamente simples sem grande complexidade, compreendendo a conclusão das
fundações e estruturas da Torre de
Controle, agrupamento de Controle de Navegação Aérea, edifício do
Corpo de Bombeiros e terraplanagem do pátio de aeronaves. Se iniciadas logo, essas obras estão com
seu término previsto para 2013.

Br-101 – Nordeste

Em Macapá, os trabalhos estão
paralisados desde junho de 2008.
A nova data para término é final de
2011. As obras estão embargadas, estando executadas 39% do conjunto
previsto para o local.
Ainda no eixo logístico, o setor de
portos também causa preocupações.
O primeiro problema é a revitalização
dos berços de atracação e da retroárea do Porto de Itaqui, no Maranhão.
Para a obra foram direcionados R$
73,4 milhões, sendo que, por ocasião do embargo, só foram concluídas 41,6% das ações. A retomada das
obras está prevista para este mês,
uma vez que a causa do embargo
já foi removida, porém o consórcio
construtor responsável pelos trabalhos apresenta agora novos pleitos
para a sua nova mobilização.
Já no setor energético, a ação preocupante que envolve os maiores valores é a construção da Usina Hidroelétrica Pedra Branca, entre os estados
da Bahia e Pernambuco, no Rio São
Francisco. A obra, programada para
terminar no segundo semestre de
2016, tem uma previsão orçamentá-

ria de R$ 736 milhões. A restrição ao
empreendimento, que possivelmente
será feito pela iniciativa privada mediante concessão, é uma demarcação
proposta para terras indígenas na região que poderá afetar parte do reservatório da usina.
Outras obras e empreendimentos,
do eixo energético que demandam
preocupação, são aqueles de geração
de energia, destacadamente as usinas de Pai Querê e Baixo Iguaçu. No
caso da Usina de Pai Querê, que está
prevista para funcionar em junho de
2012, tem uma estimativa de investimentos de R$ 968,9 milhões, porém
duas pendências estão comprometendo os trabalhos, uma é a definição da
categoria de unidade de conservação
para proteção do corredor ecológico
que ainda não foi feita; outro empecilho diz respeito aos estudos de fluxo
ictiogênico do conjunto das espécies
que ainda não foram concluídos.
No caso da Usina Hidroelétrica Baixo Iguaçu tem investimento
previsto de R$ 1 bilhão e prazo para
operação de final de 2012. Há um recurso interposto pelo Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade, que conseguiu suspender a
liminar concedida ao grupo empreendedor do projeto para a realização
das obras. Com isso, interrompeu-se
o processo de licenciamento e, portanto o início das obras.
O conjunto das obras de infraestrutura do PAC prevê vários empreendimentos ligados à geração
de energia elétrica. São os alicerces
fundamentais para amparar o crescimento econômico tão desejado.
Estatísticas recentes mostram que,
se não forem construídas novas
usinas de geração elétrica, há uma
probabilidade de 30% de risco de
racionamento para o País, no ano de
2011. Esse número por si só já é muito preocupante.
Segundo o balanço mais recente
do andamento das obras, chega a 14 o
total de ações previstas pelo PAC que
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Foto: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/
medium/7476995.jpg

estão atrasadas por problemas com
licenciamento ambiental.
No eixo de obras de infraestrutura social e urbana, a situação é mais
grave. Considerando 27 municípios
com mais de 55 mil habitantes, das 96
obras de esgoto do PAC, com financiamentos já definidos do BNDES e
da Caixa Econômica Federal, 54 não
foram iniciadas, 27 estão atrasadas e
três foram paralisadas, ou seja, apenas 42 obras estão com o andamento
normal. Os estados mais afetados são
Ceará, com sete obras não iniciadas e
três atrasadas; São Paulo, com quatro
não iniciadas e cinco atrasadas. Rio
Grande do Norte e Rio Grande do Sul,
com quatro e três obras não iniciadas e
atrasadas, respectivamente. O quadro
das dificuldades na área de saneamento é alarmante em todo o País: 47,5
milhões de brasileiros que viviam em
cidades, no ano de 2007, em moradias
que não dispunham de condições adequadas de saneamento básico - coleta
direta e indireta de lixo, rede coletora
de esgotos ou fossa séptica e acesso à
água canalizada de rede geral.
Como exemplo, a construção do
sistema de esgotos sanitários da ci-
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Aeroporto de Macapá – AP

Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/AeroportoGuarulhos_TPS1-Interno.jpg

Mapa do local da construção da Usina
Baixo Iguaçu – PR

basta lembrar que o governo federal
incluiu no PAC um investimento de
R$ 1,9 bilhão no Metrô de São Paulo.
Só que R$1,6 bilhão corresponde a
um empréstimo do BNDES e os demais R$ 300 milhões correspondem
a uma devolução de um crédito a favor de São Paulo nas inúmeras transações entre o estado de São Paulo e
a União. O empréstimo é da década
de 90 e vem sendo utilizado desde
então. É uma operação financeira da
Companhia do Metrô e não investimento do governo federal. E assim
o Metrô virou uma obra do PAC, tal
como o pré-sal, cujos investimentos
já estavam planejados. Ações e obras
que não estavam no PAC e agora estão. O que mudou?
A relação de obras e empreendimentos que se encontram com atraso
ou falta de definição é enorme. Como
as causas, que são várias, vão desde
pendências junto ao TCU, regularizações fundiárias, falta de licenciamentos ambientais, embargos judiciais,
licitações mal elaboradas que causam
disputas posteriores.
Finalmente, cabe comentar o que
se passa com a Base de Lançamentos
de Foguetes Alcântara, no Maranhão,
onde setores do governo estão demarcando uma área quilombola de 78,1 mil
hectares e que vai inviabilizar a base e
as atividades e contratos internacionais já firmados para sua utilização.
Não são apenas obras de infraestrutura. É o País que cobra mais
ações e menos publicidade. É o país
IE
que precisa acontecer.
Foto: Relatório do PAC

Foto: Relatório do PAC

dade de Porto Velho está com grande
atraso, ainda na fase de projeto e na
assinatura de contrato de financiamento para o empreendimento. Nessa ação estão previstos R$ 319,4 milhões e o seu prazo, previsto, é para
o segundo semestre de 2010. É uma
ação que universaliza o atendimento
a toda a população urbana, atendendo a 130 mil famílias, sendo responsabilidade do estado de Rondônia. O
início das obras, previsto para a primeira quinzena de abril, encontra-se
paralisada, estando ainda na fase de
elaboração de projetos.
Para completar o quadro que decorre da diferença entre o discurso
oficial e a realidade, neste mês de
março, a União devolveu ao BID US$
57 milhões que seriam destinados
a obras de saneamento, acabando
com o Programa de Ação Social em
Saneamento. O financiamento previa atendimento em 129 municípios,
mas, em quatro anos, só uma cidade
foi beneficiada, Limoeiro do Norte,
Ceará. Esse fato é bem um retrato da
incompetência geral que assola esse
Páis. Quem já lidou com empréstimos de agências e bancos de fomento internacionais sabe bem quanto é
vantajoso contar com essas linhas de
crédito e também como é demorado
e difícil consegui-las. Nesse caso, o
Brasil pagou durante quatro anos a
comissão de permanência de 1% do
valor financiado (US$ 570 mil por
ano) para depois não utilizá-lo.
Outro bom exemplo de como
o PAC é uma peça de publicidade,

Aeroporto de Guarulhos – SP

Local de instalação da Estação de
Tratamento de Esgotos Norte – RO
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Riscos geológicos em obras civis
engenheiro Fábio de Gennaro Castro,
conselheiro do CBDB e diretor Regional
do Núcleo de São Paulo.
Os principais temas abordados foram conceitos e classificação de risco
geológico, impactos financeiros e de
cronograma em projetos e alternativas de compartilhamento do risco geológico em contratos.
Estiveram presentes na palestra
cerca de 150 pessoas incluindo representantes de grandes empresas de projeto, de construção, de advocacia e de
seguros, havendo após as apresentações

debates com a platéia, o que contribuiu
para um melhor entendimento do tema
IE
e para o pleno sucesso do evento.
Fotos: Claudio Silva

P

romovida pelo Departamento de Engenharia de Minas
e Geologia do Instituto de
Engenharia em conjunto
com o Comitê Brasileiro De Barragens
(CBDB) e a Associação Brasileira de Geologia de Engenharia (ABGE)no dia 10
de março, a palestra “Riscos geológicos
em obras civis com ênfase em hidrelétricas e barragens” foi proferida pelos
geólogos Eraldo L. Pastore, diretor do
Departamento de Engenharia de Minas
e Geologia, e Ricardo Abrahão, diretor
da Ricardo Abrahão Geociências, e pelo

Ricardo Antonio Abrahão, Fábio de
Gennaro Castro e Eraldo Luporini
Pastore

Revitalização do
Rio São Francisco

Linhas de transmissão
de energia elétrica

m 17 de março passado, a Divisão Técnica de Meio
Ambiente recebeu o diretor da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - Codevasf, Eng. Ricardo Luiz Ferreira dos Santos, para uma exposição sobre a atuação da companhia na área
de engenharia ambiental. Na oportunidade, Santos apresentou as obras que vêm sendo implantadas no entorno da área
de influência direta do Rio São Francisco. Os beneficiados, e
também objeto, desse empreendimento são as comunidades
ribeirinhas e as cidades situadas ao longo do rio. As obras compreendem as redes de coleta e tratamento de águas e esgotos, o
combate à erosão e a proteção aos mananciais de água.
O sucesso obtido em tais obras, cujos efeitos para a população se traduzem em mais oportunidades nas atividades de
fruticultura, comércio e industrial. O engenheiro ressaltou que
a Codevasf mantém já empenhado por conta da obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, R$ 1 bilhão para
contratar projetos nesses segmentos e conclamou os engenheiros a olhar as oportunidades que representam esse esforço. IE

om o título ‘Alta tensão na Amazônia’, a palestra promovida em parceria com o Instituto
de Engenharia e o Grupo Eduardo Bonzi dos
Membros Vitalícios da Seção Sul Brasil do
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), no
dia 4 de março, discorreu sobre as linhas de transmissão
de energia elétrica a longas distâncias.
A apresentação foi proferida pelo Prof. Dr. José Antonio
Jardini, da Escola Politécnica da USP - Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétrica e membro do IEEE.
Jardini explicou que com a exaustão de oportunidades
de fontes de energia das redondezas e a necessidade de
buscar energia cada vez mais distante.
Foram apresentados aspectos econômicos, o exemplo da
obra de Itaipu, comparação de custos e características de linhas
de Corrente Contínua e Corrente Alternada, vantagens e dificuldades e sistemas em operação no mundo, além dos projetos das
linhas de Belo Monte, Jirau e Santo Antonio na região amazônica, cuja proposta é trazer energia para o Sudeste. São mais de
IE
2,5 mil quilômetros de desafio à Engenharia nacional.

E

Ricardo Luiz Ferreira dos Santos

C

Miracyr Marcato, Antonio Jardini e José Roberto Lacerda
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crônica

Dia quente no Acampamento
dos Engenheiros
Nestor Tupinambá

G

uimarães Rosa era, além de ótimo
escritor, um sábio! Disse: “para
morrer basta estar vivo...” Parece
óbvio, não?
Mas, a linha misteriosa que separa a vida
da morte é muito tênue. Isso ficou bem claro em um dia quente de verão, começo dos
80’s, num domingo no Acampamento.
Sentado no chão, em volta da piscina,
brincava com meus filhos, ainda pequenos.
Chamou-me a atenção uma jovem senhora, corpo esguio e dourado, em reduzido biquini que, na vertical, emergia e
submergia, sucessivamente.
Seus cabelos flutuavam, tampando seus
olhos e eu não via se, quando emergia, seu nariz
também o fazia para que ela pudesse respirar.
Hesitei em agarra-la já que poderia ser
chamado de “aproveitador”, afinal parecia
ser uma bela mulher!
Mas, preocupado, vim até a borda da
piscina, pensando... seria um treino de
apineia, algo assim?
Meus instintos de velho mergulhador
funcionaram e cronometrei seu mergulho
seguinte: um minuto e pouco!
Ou era uma craque ou se afogava, afinal
esse era meu tempo de submersão quando
jovem e bem treinado!
Esqueci-me dos preconceitos e de racionalidades de engenheiro e mergulhei
agarrando-a já mais no fundo, trazendo-a
à superfície e à borda da piscina.

22
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Percebi que dezenas de mãos içaramna, rapidamente e levaram-na, desfalecida
e com uma sinistra espuma em sua boca.
Não pude nem aplicar minha técnica
de “boca-a-boca” (feita com snorkel!!!)
aprendida com o Claudião e o Delmar!
Pensei que muitas pessoas já acompanhavam-na preocupados, em seu sobee-desce, e talvez, refreados pelo mesmo
receio que eu sentia (“apalpá-la ??!!”),
furtaram-se a tomar alguma atitude. O
meu mergulho, possivelmente, despertouos para os fatos e para uma tragédia que se
aproximava, ali mesmo, naquele ambiente
tão doméstico, tão festivo!
Soube depois que ela se restabelecera
(não fiquei sabendo o motivo do quaseafogamento e tampouco quem seria).
Bem, não era o dia dela, talvez pelo seu
fôlego ou talvez graças ao “Comandante”,
mas foi o meu dia!
Puxei-a através dessa linha misteriosa
evitando uma perda irreparável, em alguma família, além de me livrar de uma dor
de arrependimento que me perseguiria
até o fim dos meus dias, caso não tivesse mergulhado (um simples, curto, rápido
e prosaico mergulho)... salvei, também, a
minha consciência!
E aprendi essa importante lição... quão
tênue é...
“Carpem diem”, meus amigos leitores! IE
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livros

Validação
em Análise
Química
Flávio Leite - 5ª Edição Ampliada e Atualizada
Nesta edição de Validação
em Análise Química , introduz-se a operacionalidade da
emissão de resultados com
incertezas, procurando facilitar ao analista sua aplicação e
entender o porquê de seu uso.
Além disso, apresenta ao setor de produção e/ou de qualidade das empresas , como
uma nova forma de expressão
contribuirá para os resultados
de modo geral.

Tecnologia
da Indústria
do Gás
Natural
Célio Eduardo Martins Vaz, João
Luiz Ponce Maia e Waldir Gomes
dos Santos – 2008
O livro apresenta conceitos fundamentais, bem como
as tecnologias envolvidas e os
processos utilizados para o processamento do gás natural. Por
meio de ilustrações e explicações
detalhadas , os autores dedicam,
com consistência e comprometimento, capítulos a cada etapa da
cadeia produtiva do gás – produção, condicionamento, processamento e transporte.

Preservação
do Fundo
dos Vales e
das Águas
do Planeta
Terra
Flávio Magalhães – 2008
É uma coletânea de vários
trabalhos referentes ao meio
ambiente. Foram elaborados
em diferentes épocas desde
1993. Os temas são dispostos
em vários grupos como preservação de fundo de vales,
pavimentações
drenantes,
jardins suspensos, reuso de
água, retenção hídrica para a
contenção de enchentes urbanos e ainda o polêmico tema
do impacto dos cemitérios no
aqüífero subterrâneo.
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