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O fim do ano está chegando e com ele um conjunto de 
realizações importantes que planejamos e concretizamos. 
Estamos atravessando um momento de muita apreensão 
quanto a saúde financeira da nossa entidade, porém, não vamos 
abrir mão da nossa posição junto ao que já conquistamos, e 
temos certeza que iremos alcançar grandes realizações e 
credibilidade junto aos novos parceiros.
Em praticamente dez meses de gestão, realizamos dois grandes 
workshops junto a instituições de ensino consagradas na Bahia. 
Comemoramos os 30 anos da Abenc-BA, representamos a 
entidade na 73ª SOEA e 22º CBENC, conquistamos duas 
representações relevantes, no Conselho Municipal da Cidade do 
Salvador e no Conselho Estadual da Bahia, com participação na 
Câmara Técnica de Edificações. Realizamos o processo eleitoral, 
com total transparência e voto secreto, para escolha dos novos 
representantes Conselheiros do Crea-BA (2017/2019), além de 
palestra que tratou do tema dos projetos básicos em obras e 
serviços de engenharia, muito aplaudido pelos participantes. 
Em Feira de Santana, organizado pelo escritório local, durante a 
comemoração pelo dia do Engenheiro, foram duas palestras 
realizadas sobre licitação em obras públicas e norma de 
desempenho, excelentes escolhas nesta data marcante para 
todos os participantes. 
Nossa maior conquista foi iniciar o processo de interiorização 
da entidade partindo dos dois maiores centros urbanos do 
Estado. Com grande aceitação e a credibilidade depositada 
pelos profissionais da cada região, fundamos o Escritório 
Regional e Feira de Santana e em Vitória da Conquista. 
Com as mudanças propostas pelo Sistema Confea/Crea, a partir 
da publicação da Resolução 1075/2016, participamos também 
do primeiro Chamamento Público do Crea-BA e apresentamos 
propostas pertinentes a nossa área de atuação. 
Antes da virada do ano, estamos apresentando para todos os 
associados uma nova parceria. Trata-se do CAV – Clube Abenc 
de Vantagens e temos certeza que vai fidelizar ainda mais os 
nossos associados. 
O ano finaliza, mas nosso desejo de concretizar novos projetos 
continua em pleno movimento. Ainda teremos muitas 
novidades positivas para os engenheiros civis baianos. 
Boas festas para todos!
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O Dia do Engenheiro foi comemorado 
amplamente pela Abenc-BA. Além de 
marcar presença na festa do Crea-BA, 
dia 12 de dezembro, no Hotel Fiesta, a 
entidade promoveu um jantar de 
adesão, na Churrascaria Sal e Brasa 
(Pituaçu), na noite do dia 15.  No dia 9 
de dezembro, o escritório de Feira de 
Santana comemorou com duas 
palestras. A primeira sobre a Lei de 
Licitações 8.666 – para obras e 
serviços de Engenharia, proferida pelo 
Prof. Dr. Rounaudo Rios Nascimento e 
a segunda foi ministrada pelo Prof. 
Mestre Cristóvão César Cordeiro e 
tratou da tão comentada Norma de 
Desempenho NBR-15.575. Um 
coquetel de confraternização encerrou 
a sessão de homenagens, coordenada 
pelo diretor da Abenc em Feira, 
engenheiro Gerinaldo Costa Alves, que 
recebeu, recentemente, o título de 
Cidadão Feirense.
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A 22ª edição do Congresso Brasileiro 
de Engenharia Civil aconteceu entre os 
dias 16 a 18 de novembro, na cidade de 
Teresina (PI) e discutiu os “Desafios e 
Soluções para o Desenvolvimento 
Sustentável”. A abertura contou com a 
palestra magna do professor Marcos 
Tozzi que abordou o tema “Estudos 
Hidráulicos em Modelos Reduzidos”, 
relatando a capacidade dos 
engenheiros brasileiros em encontrar 
soluções para os problemas que 
surgiram na instalação de barragens 
em terrenos com diversos tipos de 
topografias, reconhecidos 
internacionalmente e adotados em 
outros países. A Abenc-BA contou com 
a representação da presidente, 
engenheira Rute Carvalhal, e do 
Conselheiro da entidade, que também 
representou o Crea-BA, engenheiro 
Luis Claudio Vargas. Confira a 
cobertura completa no site.

O aluno de Engenharia Civil da Ucsal, 
Ruan Sousa Silva e colegas da 
Unijorge, foram os vencedores do 
prêmio Arlindo Fragoso de Tecnologia 
e Inovação, promovido pelo Crea-BA, e 
realizado dia 24 de novembro. O 
trabalho dos estudantes consiste em 
democratizar informações na 
construção civil e trazer mais eficiência 
e economia para obras. O 
“Construcode” é um aplicativo que 
integra obra e projetos BIM através de 
QR CODES. Foram premiados ainda 
os projetos “Borratrativo” - que utiliza 
o descarte da borra de glicerina para 
combater a mosca das frutas (2º 
lugar/Ufba) e o trabalho 
“Melhoramento da eficiência de 
painéis solares a partir de um sistema 
automatizado de higienização” (3º 
lugar/IFBA Paulo Afonso).

“70% das obras públicas paradas 
no Brasil não tem projeto básico”. 
A afirmação foi levantada com 
preocupação pelo professor doutor 
Gáspare Saraceno, em palestra 
realizada no dia 10 de novembro, 
promovida pela Abenc-BA, com o 
apoio do Crea-BA e Mútua. Para o  
especialista, o poder público se 
afasta dos princípios de atuação da 
administração pública e não 
respeita a aplicação das leis, 
sobretudo a 8.666/93 (de 
Licitação). “É grave a situação. Não 
há planejamento de obras no 
Brasil. A corrupção chegou a níveis 
impressionantes. Hoje há uma 
malversação do serviço público. A 
execução de uma obra precisa 
cumprir suas etapas legais: 
planejamento, licitação e contrato. 
E é dessa forma que precisamos 
urgente exaltar o engenheiro e o 
arquiteto, pois eles são 
instrumentos da cidadania e 
podem garantir a execução de uma 
obra legal”.  No encerramento da 
palestra, após o debate, foram 
sorteados entre os presentes os 
livros “Estudos Aplicados de 
Direito Constitucional”, de Gáspare 
Saraceno e “A Engenharia e a 
História da Bahia”, de Jolivaldo 
Freitas, editado pelo Crea-BA, 
seguido de coquetel de 
confraternização.Veja a matéria 
completa no site da Abenc. 

Em eleições realizadas no dia 30 de 
novembro, a Abenc escolheu os novos 
conselheiros representantes da entidade 
na plenária do Crea-BA. Os candidatos 
mais votados foram o engenheiro Enéas 
Cardoso de Almeida Filho e a engenheira 
Maria do Socorro Silva. Enéas já ocupou 
o cargo de conselheiro por oito mandatos 
e presidiu da entidade por dois 
mandatos. Já Maria do Socorro Silva é 
especialista em Gerenciamento da 
Construção Civil e Engenheira de 
Segurança do Trabalho. 
Saiba a lista completa dos eleitos:
Titular: Enéas Cardoso de Almeida Filho; 
Suplente: Grace Monteiro Braga; Titular: 
Maria do Socorro Silva; Suplente: André 
Dantas de Souza Nobre; Titular: Marcelo 
Cajado Sampaio; Suplente: Rafael Hermes 
Oliveira; Titular: Manoel José Pinto de 
Albuquerque; Suplente: Aldiza Oliveira 
Santos.

Com o tema “A engenharia a favor do 
Brasil: mudanças e oportunidades”, a 
73ª Semana Oficial da Engenharia e 
da Agronomia (Soea) reuniu cerca de 
2.500 profissionais na cidade de Foz 
do Iguaçu, de 29 de agosto a 1º de 
setembro. A Abenc-BA esteve 
representada através de sua 
presidente,  eng. Rute Carvalhal, seu 
diretor financeiro, eng. Paulo Sertório 
e de cinco conselheiros titulares: 
engenheiros Leonel Borba, Luis 
Claudio Vargas, Luis Edmundo 
Campos, Manoel Albuquerque e 
Marcelo Cajado.
 A 74ª Semana terá como tema “A 
responsabilidade da Engenharia e da 
Agronomia para o desenvolvimento do 
País”, entre 8 e 11 de agosto de 2017 
em Belém (PA).



Conselheiros representantes da 
Abenc-BA no Crea-BA 
realizaram um relatório técnico 
sobre o Centro de Convenções da 
Bahia, cuja parte da laje do nível 
+33 m desabou juntamente com sua 
estrutura metálica de apoio. A causa 
foi a ruptura dos tirantes que os 
sustentavam, local onde vinha sendo 
realizado serviços de reforço, 
deixando com ferimentos leves três 
pessoas, na noite do dia 23 de 
setembro. 
O edifício, que está implantado sobre 
terreno com área de 153 mil metros 
quadrados, foi interditado pela 
Secretaria Municipal de Urbanismo 
(Sucom) em maio de 2015, após 
identificação de falta de projeto e 
equipamentos de incêndio e pânico, 
além da falta de manutenção predial 
(Lei 5.907/2001, Decreto 
13.251/2001).
De acordo com o relatório, assinado 
pelos engenheiros da Câmara  
Especializada de Engenharia Civil do 
Crea-BA, Luis Edmundo Prado de 
Campos, Leonel Borba Santos, Luis 
Claudio Vargas Silva, Edson Eli 
Almeida Lima e Manoel José Pinto de 
Albuquerque, verificou-se que o 
equipamento apresenta um estado de 
deterioração, sendo mais acentuado 
na parte da fachada de frente para o 
mar, o que vem comprometendo a 
estrutura ao longo do tempo e 
consequentemente a sua vida útil, fato 
comprovado pelo acidente ocorrido. 

“Os problemas e desgaste da estrutura 
devido ao ambiente agressivo e em 
função da corrosão atmosférica são 
típicos de falta de manutenção, 
reduzindo a vida útil do equipamento. 
De uma forma geral, o ambiente 
agressivo tem concorrido para 
ocorrência de manifestação patológica 
na estrutura do Centro de Convenções 
da Bahia”, destaca o documento. 
“O desabamento decorreu de colapso 
da estrutura metálica devido à 
deterioração das chapas metálicas que 
formam os tirantes presos ao 
pavimento imediatamente superior, 
por meio de ligação parafusada dos 
dois lados da viga, possivelmente 
resultante da corrosão por tensão, 
(caso em que surgem fissuras no 
material se propagando na direção 
transversal à carga, produzindo 
rupturas), não descartando outras 
possibilidades que possam ser 
definidas como agentes principais do 
sinistro, através de testes e estudo 
detalhado com instrumental específico 
e apropriado”, apontam os técnicos.
A comissão sugeriu a execução de um 
estudo mais detalhado antes de uma 
decisão por uma possível demolição 
total, além de o Centro de Convenções 
da Bahia passar por um “estudo 
através de equipe multidisciplinar de 
profissionais, observando os impactos 
e a sustentabilidade, nas dimensões 
social, econômica, ambiental, cultural 
e geográfica, definindo-se então, a 
melhor alternativa para o 

equipamento público”.
Imediatamente após o desabamento, o 
governo do Estado anunciou que o 
equipamento seria demolido, o que 
causou estranheza tanto da parte de 
órgãos técnicos, quanto dos 
profissionais da área tecnológica e 
comunidade. Em 2015 mais de 15 
milhões foram investidos numa 
reforma do espaço para “obras 
emergenciais”.
Em artigo publicado na imprensa 
local, o engenheiro e conselheiro da 
Abenc-BA, Eneas Cardoso, levantou 
preocupação com a decisão do governo 
em demolir o CCB. “Melhor ser tudo 
esclarecido e analisado pela 
comunidade científica que ser 
demolido sem as devidas explicações, 
até para proteger a integridade técnica 
das empresas e profissionais 
envolvidos, para que não se diga no 
futuro que a demolição apressada foi 
para encobrir erros de projeto ou 
execução. Noticiou-se que um novo 
Centro de Convenções seria construído 
na sede dos Fuzileiros Navais de 
Salvador, no Comércio, mas é 
necessário estudo sério de 
acessibilidade devido ao 
congestionamento do tráfego local”.
Atualmente, o governo está decidindo  
a construção de um novo Centro de 
Convenções no Parque de Exposições 
(Paralela), ou no Comércio, através de 
uma parceria público privada, e com 
projeto previsto para iniciar no 
primeiro semestre de 2017. 
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Conselheiros da Abenc-BA analisam desabamento 
de estrutura no Centro de Convenções e defendem estudos detalhados 
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A Abenc-BA inicia uma série de 
entrevistas com coordenadores 
de cursos de Engenharia Civil no 
Estado. O primeiro é o professor 
Antônio Sérgio Ramos da Silva, 
coordenador do Curso de 
Engenharia Civil da Ucsal, que 
fala sobre mercado e parceria 
com a Abenc. Acompanhe.

Quando foi criado o curso 
de Engenharia Civil?
Na Universidade Católica do 
Salvador - UCSAL, o curso de 
graduação com titulação de 
Bacharelado em Engenharia 
Civil foi implantado em março 
de 1971, sendo reconhecido pelo 
Conselho Federal de Educação, 
mediante o Decreto n0 
75.825/75, publicado no DOU na 
data de 05.06.1975.

Quantos estudantes existem 
na Ucsal de Civil? 
Cerca de 1300 estudantes. 

Como o Sr. avalia o 
mercado de trabalho da 
Engenharia Civil e como os 
estudantes esperam que 
esteja este mercado?
Como sempre e segundo alguns 
consultores, um dos primeiros 
setores a se recuperar depois de 
uma crise como a que estamos 
vivenciando no Brasil, costuma 
ser o setor da construção civil, 
infraestrutura e imobiliário. 
Apesar de ainda não ter sido 
possível verificar uma 
recuperação significativa em 
números, projeções apontam 
para que isso aconteça 
gradativamente e a partir de 
2017.2. Especialistas 
aconselham que o “melhor 
momento para investir é agora, 
em que o pessimismo domina 
quem está desinformado. O pior 

Entrevista - Professor Antônio Sérgio Silva
fala sobre o Curso de Engenharia Civil da Ucsal

já passou e a recuperação deve 
ser lenta, mas progressiva a 
partir de agora”. 
Percebo uma grande apreensão 
dos estudantes com o cenário de 
desemprego e falta de 
perspectivas claras, tangíveis, 
desde a dificuldade de conseguir 
estágio e também, de serem 
contratados, logo após a 
formatura. Entretanto, alguns já 
perceberam que a formação 
técnica adequada e a 
capacitação poderá ser o 
caminho para se obter a atenção 
das empresas e do mercado da 
construção civil.

Durante o workshop que a 
Abenc realizou em parceria 

com a Ucsal, muitos 
estudantes não sabiam o 
que era ART, o papel do 
Crea e das entidades de 
classe. Como são 
trabalhadas estas questões 
e suas importâncias com os 
alunos?
Tais questões são vivenciadas 
em algumas disciplinas como 
Introdução a Engenharia Civil e 
Estágio Supervisionado. 

Como está o convênio entre 
a Ucsal e a Abenc?
Atualmente está sendo 
homologado pelo setor jurídico 
da UCSAL para o 
encaminhamento das 
assinaturas das partes.



No dia 11 de dezembro foi 
comemorado o Dia do Engenheiro. 
A Engenharia, compreendida como 
a arte de fazer, consiste em aplicar 
conhecimentos científicos e 
empíricos à criação de estruturas, 
processos e dispositivos, que são 
utilizados para converter recursos 
naturais em formas adequadas ao 
atendimento das necessidades 
humanas. É importante observar 
que a Engenharia e o Engenheiro 
existem desde os mais remotos 
tempos. Pode-se afirmar que 
existem desde o aparecimento do 
homem na face da Terra. Se 
entendermos a Engenharia como a 
arte de usar a técnica para realizar 
aquilo que a imaginação humana 
concebe, verificaremos que, 
enquanto existir a humanidade a 
Engenharia estará presente. 
A Engenharia é sinônimo de 
progresso técnico. Tem sido 
utilizada ao longo da história da 
humanidade como um meio para a 
conquista de melhores condições de 
vida para a sociedade em todos os 
países do mundo e também para 
fins militares. É o meio através do 

qual as pessoas podem adquirir 
condições para habitar melhor, se 
transportar com mais rapidez, 
adquirir conforto e segurança, ter 
acesso a alimentos mais nutritivos e 
saudáveis, etc. O bom 
funcionamento da Engenharia, 
portanto, não é de interesse apenas 
dos profissionais e empresários do 
setor. É de interesse de toda a 
sociedade, sendo também sinônimo 
de desenvolvimento. 
Na atualidade, o Brasil é 
plenamente desenvolvido em 
diferentes setores da Engenharia. 
Da construção de estradas ao setor 
energético tudo é possível de ser 
projetado e construído no Brasil. 
Em alguns setores, inclusive, o 
Brasil é referência mundial, como é 
o caso dos programas ligados ao 
Proálcool e biodiesel, a exploração 
de petróleo em águas profundas, 
construções de grandes 
hidroelétricas, como Itaipu, a maior 

*Fernando Alcoforado, engenheiro e 
doutor em Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Regional. (trechos 
extraídos do artigo “50 anos de Engenharia”
blog http://fernando.alcoforado.zip.net
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em operação até bem pouco tempo, 
projetada, construída e montada por 
empresas brasileiras. Na Engenharia 
brasileira muitos engenheiros e 
empresas, das mais diversas áreas 
de atividades, têm se destacado pela 
criatividade e pioneirismo das 
soluções adotadas nos projetos e nas 
obras que executaram. 
Da época da instalação das grandes 
siderúrgicas a partir da 
industrialização na década de 1930 
durante o governo Getúlio Vargas, 
que alteraram o modelo e as 
possibilidades de crescimento do 
País, da fase da abertura dos eixos 
rodoviários de penetração no 
território nacional, da construção de 
Brasília, da ação desenvolvimentista 
de Juscelino Kubitschek, da 
construção das grandes hidrelétricas 
e da implantação de sistema 
elétricos interligados a partir da 
década de 1950, até o completo 
domínio da tecnologia de exploração 
de petróleo “off shore” na década de 
1990, muitas empresas nacionais e 
muitos engenheiros ajudaram a 
modernizar e a desenvolver o Brasil. 

Foto: divulgação

artigo - Dia do Engenheiro 

Navio�de�produção�FPSO�P-34�
no�campo�de�Jubarte,�
na�Bacia�do�Espírito�Santo�
[foto:�Roberto�Rosa]



Em menos de três meses, a Abenc-BA 
inaugurou dois escritórios regionais 
no Estado, marco pioneiro no país. O 
primeiro, no dia 29 de setembro, foi 
em Feira de Santana. O encontro, 
realizado na Associação Comercial do 
município, contou com as presenças 
de engenheiros, arquitetos, além de 
representantes de entidades de 
classe.

O objetivo dos escritórios é dar mais 
dinâmica ao processo de 
interiorização da entidade, no apoio a 
atuação dos profissionais no mercado 
de trabalho, além da defesa dos 
interesses da sociedade. “Estamos 
muito satisfeitos em cumprir esta 
missão. Com isso, vamos criar um 
espaço qualificado para as discussões 
sobre temas de interesse dos 
engenheiros civis e da sociedade”, 
declara a presidente da Abenc-BA, 
Rute Carvalhal.

Os escritórios regionais serão 
dirigidos, respectivamente, pelos 
engenheiros Gerinaldo Costa Alves e 
Joaz de Souza Batista. “Precisamos 
desenvolver ações que promovam a 
visibilidade da entidade e sua 
participação na vida da comunidade, 
buscando defender interesses dos 
profissionais e da própria 
Engenharia, sempre à luz do que rege 
o seu Estatuto. A engenharia 
responde por mais de 70 % do PIB do 
país. Em Feira, vamos atuar mais na 
área de planejamento urbano, 
questões ambientais, além de 
contribuir com o ensino da 
engenharia”, defende Gerinaldo. “A 
Abenc é, de fato, uma entidade que 
representa os interesses da nossa 

8
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categoria. Com a criação do 
escritório em Conquista, vamos 
proporcionar a atualização 
profissional e focar nas metas que 
dizem respeito a aproximação entre 
os profissionais, entidades e 
sociedade, a exemplos das 
intervenções no ambiente urbano 
das cidades e nas ações que vão 
interferir nos destinos de nossa 
profissão”, pontua Joaz Batista.

O vice-presidente da Abenc, 
engenheiro Rui Cordeiro, agradeceu 
a acolhida dos profissionais de Feira 
e Vitória da Conquista e destacou a 
importância das ações da Abenc em 
30 anos de fundação. “A Abenc não 
poderia mais atuar distante dos 
grandes centros urbanos do estado. 
Agora, devemos fortalecer a nossa 
entidade em defesa dos profissionais 
engenheiros civis e da sociedade. 
Desde já convoco todos a contribuir 
com trabalhos técnicos para o nosso 
site e boletim”.

Os regionais receberam apoio de 
diversas entidades profissionais, 
além do Crea-BA e da Mútua. 

Diretoria Escritório Feira de 
Santana: Gerinaldo Costa Alves 
(Diretor), Rita de Cássia Fiuza 
Peruna (1º Vice Diretor), Jaime da 
Cruz (2º Vice Diretor), Bruno 
Fernandes Araújo Sodré (1º Diretor 
Secretário), Grécio Lima Vieira (2º 
Diretor Secretario); Maria do Socorro 
Silva (1º Diretor Tesoureiro); André 
Dantas de Souza Nobre (2º Diretor 
Tesoureiro),; Conselho Consultivo 
Fiscal: Luiz Cezar de Cerqueira Silva, 
Danilo Silva Ferreira, Diogenes 
Oliveira Senna, Florisvaldo Nunes 
Falcão Jr. (titulares); Wendel Peixoto 
dos Santos, Renato Alves Ferreira 
(suplentes).

Diretoria Escritório Vitória da 
Conquista: Joaz de Souza Batista - 
Diretor; Luiz Edmundo Gomes de 
Souza - Primeiro Vice Diretor, 
Luciano Alves Bomfim - segundo 
Vice Diretor, Ricardo Reis de Melo- 
Primeiro Diretor Secretário, Márcio 
Oliveira Matos - Segundo Diretor 
Secretário e Jarbas Souza Cunha - 
Primeiro Diretor Tesoureiro; Manoel 
Rosalvo Assis Oliveira - Segundo 
Diretor Tesoureiro.

Abenc-BA inaugura escritórios regionais
em Feira de Santana e Vitória da Conquista 

Feira de Santana

Vitória da Conquista
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Clube Abenc de Vantagens 

Uma carta circular da Abenc-BA foi 
enviada aos engenheiros civis, na 
primeira semana de dezembro. Trata-se 
de um convite para participação no CAV 
– CLUBE ABENC DE VANTAGENS, 
composto de 692 empresas e 10 mil 
pontos de atendimento no país. São 
hotéis, lojas de departamentos, cursos de 
idiomas, escolas, universidades, 
restaurantes, supermercados, empresas 
aéreas, academias de ginásticas, 
farmácias, etc, tudo para oferecer 
descontos entre 5 e 50% aos Engenheiros 
Civis associados da ABENC-BA, em todo 
o território nacional. Neste mês de 
dezembro o acesso ao clube será 

gratuito, para permitir ao associado a 
vantagem em utilizar o clube e se 
beneficiar com descontos em todos os 
tipos de compras, principalmente por 
ser o período de festas e férias. A partir 
do próximo ano, o associado tem a 
opção de escolher fazer parte do clube de 
vantagens.  Em 2017 será acrescentado 
ao Associado Titular a categoria de 
Associado Cooperador, para todos 
aqueles que puderem contribuir para 
fortalecer a Abenc. Para participar basta 
ser associado da Abenc e optar em 
colaborar com a anuidade de R$ 120,00 
(cento e vinte reais), ou seja, o 
equivalente a R$ 10,00 (dez reais/mês). 



Feliz 2017

A Abenc-BA agradece aos associados, parceiros e amigos,
pelas conquistas alcançadas em 2016, desejando a todos um 

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de esperança,
amor, prosperidade, saúde e muito desenvolvimento.

Vamos caminhar sempre juntos....

A
p
o
io
:



Coluna - 7x26cm Página - 20x26cm 1/2 página - 12,5x20cm Página Dupla - 40x26cm

R$ 500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.000,00 R$ 2.300,00

Formatos e valores - Revista

Limite máximo recomendado 
para altura

1500px

Limite máximo recomendado 
para largura

500px

E-mail Marketing

Formato: E-mail Marketing
Tamanho: Limite da largura 500px e limite máximo 
recomendável para altura é 1500px
Peso máximo : 200Kb
Base de dados: 10.300 e-mails cadastrados

Valor: R$ 3.000.00

Especificações técnicas:


