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Mensagem de agradecimento ao Engenheiro Civil

Presidente
Rute Carvalhal

Prezado colega Engenheiro Civil. Quero agradecer a você, que 
no dia 4 de novembro de 2015, depositou seu voto de confiança 
na Chapa “Abenc para os Civis”, durante as eleições da 
Associação Brasileira de Engenheiros Civis – Departamento da 
Bahia – ABENC-BA.
 
Numa votação histórica, com participação significativa dos 
profissionais filiados, fui eleita presidente da ABENC, entidade 
que está comemorando 30 anos de fundação neste ano.

No próximo triênio, com a sua colaboração, vamos 
implementar as propostas, sempre em benefício dos 
profissionais e da sociedade, com discussões temáticas de 
interesse dos engenheiros civis, incluindo a entidade em 
debates técnicos no âmbito dos projetos de obras públicas, 
bem como de promover a interiorização da entidade através da 
criação de núcleos dos profissionais nos grandes centros 
urbanos do estado da Bahia.
 
Neste momento, estamos arrumando a nossa entidade, 
organizando documentos, estrutura, criando um novo site, e 
endereços para redes sociais, o que irá facilitar ainda mais o 
acesso do profissional a ABENC.
 
Estamos atravessando um momento difícil para a engenharia 
civil, fruto de uma grande crise política e econômica que atinge 
o país. Por isso, o objetivo é conclamar todos os engenheiros 
civis para criarmos, juntos, propostas e estratégias que possam 
retomar o desenvolvimento do Brasil.
 
A ABENC-BA está à sua disposição. Queremos que você visite a 
sua entidade, colabore e participe ativamente das reuniões, 
encontros e decisões.
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Elaboração / Projeto gráfico e diagramação:
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Jornalista: Cleide Nunes (Drt 2750)
Consultor de pauta: Rute Carvalhal Borges

Diretoria Executiva
Presidente
Rute Carvalhal Borges

1º Vice presidente
Rui Ribeiro Cordeiro

2º Vice presidente
Marcelo Cajado Sampaio

1º Secretário
Elio Goes Perrone Junior

2º Vice secretário
Raimundo Pereira Borges

1º Tesoureiro
Paulo Moisés Oliveira Sertório de Souza

2º Tesoureiro
Aldiza Oliveira Santos Souza

Conselho Consultivo e Fiscal
Titular

Emanuele Filiberto Marimpietri
Geraldo Leite Botelho
Gerinaldo Costa Alves
José Francisco Alves De Miranda Ramalho Filho
Luis Claudio Vargas Silva
Paulo Roberto Nascimento De Medeiros

Suplentes
Edgarde Gonsalves Cerqueira
Elvira de Lima Cavalcanti
Leonel Borba Santos

Conselheiros representantes desta  
entidade no CREA-BA

Titular - Edson Eli Almeida Lima
Suplente – Eduardo José Pedreira Costa
 
Titular - Franklin Wirz Leite Filho
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Titular - Marcelo Cajado Sampaio
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Curtas

A nova diretoria do Instituto Brasileiro 

de Avaliações e Perícias de Engenharia 

da Bahia (Ibape-BA) tomou posse dia 

16 de março, em cerimônia e coquetel 

para convidados no auditório do 

empresarial Thomé de Souza. 

Importantes nomes do mercado 

estiveram presentes, entre eles, Rute 

Carvalhal, acompanhada do 

conselheiro Luís Edmundo Prado 

Campos, o vice-presidente do Crea-BA, 

Paulo Gilberto Silva, o sócio fundador 

do MMC & Zarif Advogados, Luiz 

Walter Coelho Filho, e a presidente do 

Ibape (BA) na gestão anterior, Rita de 

Cássia Rocha. Na ocasião, assumiram 

ainda o vice-presidente, Inálvaro 

Soares, a diretora administrativa, 

Caroline Fialho Macedo, o diretor 

técnico, Anselmo Almeida e o diretor 

financeiro, André Tavares. O grupo 

assume a direção do Ibape-BA no 

biênio 2016-2017.

IBAPE - Nova diretoria

ABENC-BA - Posse Conselheiros no Crea

Os novos conselheiros representantes da Abenc no Crea-BA tomaram 

posse durante a primeira reunião plenária do Conselho, realizada no 

dia 11 de janeiro. O conselheiro regional tem como atribuição apreciar 

os assuntos inerentes à fiscalização e ao aprimoramento do exercício 

profissional, objetivando a defesa da sociedade em fóruns e instâncias 

do Conselho como o plenário, comissões e câmaras especializadas.

Titular - Marcelo Cajado Sampaio 
Suplente - não possui
Titular - Edson Eli Almeida Lima
Suplente – Eduardo José Pedreira Costa
Titular - Luiz Edmundo Prado de Campos
Suplente - Rafael Hermes Oliveira
Titular - Franklin Wirz Leite Filho
Suplente - Viviane Alves e Silva
Titular - Luis Claudio Vargas Silva
Suplente – Maridalva Dias Alves
Titular - Leonel Borba Santos
Suplente - Paulo Moisés O. Sertório de Souza
Titular - Manuel José Pinto de Albuquerque
Suplente - não possui

Associe-se

Av. ACM, 771 Edf. Emp. Torre do Parque, Sala 1208
Itaigara - Salvador BA. Telefax:(71) 3354-4776

O conselheiro da Abenc-BA, engenheiro Luis 

Claudio Vargas Silva, compareceu a sessão 

plenária no dia 25 de fevereiro, na Assembleia 

Legislativa, pautada no acompanhamento da 

situação funcional dos servidores do extinto 

DERBA, na avaliação da situação da malha 

rodoviária estadual, boa parte necessitando de 

reparos e estudo da viabilidade de 

reestruturação da autarquia, e no bojo da 

reforma administrativa do governador Rui 

Costa. A proposta foi feita pelo deputado 

Hildécio Meireles (PMDB).

O engenheiro civil Luis Edmundo 

Prado de Campos foi eleito 

coordenador adjunto da 

Coordenadoria da Câmara 

Especializada de Engenharia Civil 

do Confea. A nova coordenadora é 

a engenheira Lélia Barbosa de 

Sousa Sá (Crea-DF).  Os 

coordenadores foram empossados 

durante a Plenária 1426, realizada 

no 5º Encontro de Líderes 

Representantes do Sistema 

Confea/Crea e Mútua, de 24 a 26 

de fevereiro, reunindo mais de 600 

profissionais, entre conselheiros 

federais e regionais, representantes 

de entidades de classe regionais e 

nacionais.  

POSSE CEECC - Coordenadoria da Câmara 

Especializada de Engenharia Civil do Confea

ENGETOP
A Empresa Júnior de Engenharia Civil da Ufba – 
Engetop - tem nova diretoria para o exercício de 
2016. A cerimônia aconteceu no dia 17 de março, 
com presenças da engenheira Rute Carvalhal, 
presidente da Abenc-BA, Luis Edmundo Campos 
(coordenador da Câmara de Civil do Crea-BA) e 
conselheiro da Abenc, Juçara Leão Tanajura 
(diretora do Siduscon-BA), Amarílio da Silva 
Mattos (presidente do Ibape-BA) e Iago Vieira 
(diretor presidente da Engetop na gestão 2015). 

Confira a diretoria:
Diretor Presidente – Edgard Mendes
Diretor Vice-Presidente – Murilo Allan
Diretora de Projetos – Maria Luiza Ferraz
Diretora de Gestão de Pessoas – Beatriz Faria
Diretor Administrativo-Financeiro – Pedro 
Paulo Amorim
Diretor de Marketing – Gustavo Leal
Conselho Administrativo – Iago Vieira, Gabriela 
Almeida, Lucas Bitencourt.

DERBA

4



SALVADOR, drenagem e as enchentes 

O rio Camarajipe nasce na Boa Vista de 
São Caetano e desaguava no Largo da 
Mariquita. O rio Lucaia era seu último 
afluente. Por conta de sucessivas 
inundações no Rio Vermelho, ele foi 
desviado na década de 70. Passou a 
desaguar junto ao Jardim de Alah, 
seguindo o leito do Rio Pernambués. 
O trecho antigo do Camarajipe, entre a 
estação rodoviária e o rio Lucaia, que 
segue pelas avenidas Antônio Carlos 
Magalhães e Juracy Magalhães Júnior, 
é conhecido como leito Sul do 
Camarajipe. Recebe contribuições do 
Rio Vermelho, Chapada, Vale das 
Pedrinhas, Nordeste de Amaralina, 
Parque Lucaia, Cidade Jardim, 
Candeal, Santa Cruz, Itaigara, Polêmica 
e Iguatemi. 
Esse trecho deverá ser recoberto, no 
todo ou na maior parte, para permitir a 
construção do BRT, que ligará a estação 
da Lapa à região do Iguatemi. Quando 
um rio é recoberto as condições de 
manutenção são bastante reduzidas. 
Essa situação se agrava em Salvador, 
uma cidade com elevados índices de 
assoreio decorrente de erosões das 
encostas e carreamento de todo tipo de 
lixo. 
Por estes motivos devem ser tomadas 
medidas de segurança para 
dimensionar os canais a serem 

cobertos, como no caso do canal do 
Leito Sul do Camarajipe. Se uma cheia é 
igualada ou excedida, por exemplo, em 
média a cada 100 anos, terá um ‘período 
de recorrência’ de 100 anos nas 
considerações de dimensionamento. 
Não quer dizer que ocorrerá a cada 100 
anos, mas que poderá ocorrer várias 
vezes ou até não. Existe a probabilidade 
de 1% de ser igualada ou excedida em 
qualquer ano. 
Quanto maior o período de recorrência 
adotado no cálculo, maior e mais cara a 
obra de drenagem. Às vezes o 
administrador opta pelo mais barato e, 
consequentemente, aumenta o risco de 
alagamentos frequentes. As inundações 
em Salvador são decorrentes de excesso 
de chuvas, associado à falta de limpeza 
da micro drenagem, e eventual sub 
dimensionamento ou falta de 
manutenção da macro drenagem.

*Artigo publicado em 14/04/2015 
(Jornal A Tarde)

Dica de leitura: «O Caminho das 
Águas em Salvador - bacias 

Enéas Cardoso de Almeida Filho
Engenheiro Civil - CREA 9205
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hidrográficas, bairros e fontes», 
organizado por Elisabete Santos, José 
Antonio de Pinho, Luiz Moraes e Tânia 
Fischer.  A publicação é resultado do 
projeto de pesquisa Qualidade Ambiental 
das Águas e da Vida Urbana em 
Salvador, financiada pelo CNPq e que 
contou com a parceria entre a UFBA e 
diversos órgãos do Estado e Município. 
«A principal motivação para a realização 
desse trabalho foi a necessidade de 
aprofundar a pesquisa sobre a complexa 
relação entre Salvador e as águas nesse 
começo de século, tendo em vista a visível 
degradação da qualidade das suas águas, 
além da necessidade de produzir 
conhecimentos capazes de fundamentar a 
implementação de política democrática 
das águas. Especificamente, os objetivos 
desta Pesquisa foram a produção de 
indicadores sobre a qualidade das águas 
e sobre o acesso aos serviços públicos de 
saneamento ambiental, a delimitação das 
bacias hidrográficas e de drenagem 
natural e a delimitação
dos bairros de Salvador, tendo como 
referência as noções de identidade e de 
pertencimento dos seus moradores. 
Acesse e saiba mais:
http://www.meioambiente.ba.gov.br/ar
quivos/File/Publicacoes/Livros/caminho
dasaguas.pdf

Foto: divulgação

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação



ABENC Indica
ENERGIA NO MUNDO E NO BRASIL
Energia e mudança climática c
atastrófica no século XXI
Fernando Alcoforado 
(Editora CRV, 2015)

Energia é um insumo 
essencial para os seres 
humanos e para o 
desenvolvimento econômico e 
social. A partir da Revolução 
Industrial, ocorrida na 
Inglaterra em 1786, e o 
consequente processo de 
industrialização em todo o 
mundo, a necessidade de 
energia aumentou 
exponencialmente e novas 
fontes primárias, com maior 
densidade energética, foram 
introduzidas. Com o avanço 
do processo de 
industrialização, foram 
necessários novos 
combustíveis de maior poder 
energético, sendo o petróleo o 
combustível que reuniu essas 
propriedades. Iniciou-se, 
assim, uma nova fase de 
utilização dos combustíveis 
fósseis que perdura até os dias 
de hoje....
Para evitar o futuro 
catastrófico que se prenuncia 
para a humanidade, é preciso, 
entre outras medidas, 
promover mudanças na atual 
matriz energética mundial, 
baseada fundamentalmente 
em combustíveis fósseis 
(carvão e petróleo)...
Neste livro, o leitor tomará 
conhecimento das estratégias 
que possibilitem 
compatibilizar a produção e o 
uso da energia com o 
desenvolvimento sustentável 
no Brasil e no mundo.

A crescente consciência do 
impacto ambiental dos 
resíduos de construção e de 
demolição (RCD), 
historicamente 
desconsiderado pelo setor da 
construção civil, tornou cada 
vez mais relevante a 
discussão sobre o correto 
gerenciamento dos RCDs, 
visto agora como uma 
questão de responsabilidade 
empresarial, social, ambiental 
e legal. A obra aborda a 
classificação e a quantificação 
de resíduos, a coleta, o 
transporte e a destinação. 
Evidencia também a 
importância do 
gerenciamento na fonte, a 
reutilização dos resíduos, sua 
reciclagem e seu descarte 
ambientalmente correto. O 
livro ainda apresenta a 
legislação brasileira e as 
normas técnicas referentes ao 
tema, assim como explicações 
detalhadas sobre a 
preparação e a organização 
adequadas de um canteiro de 
obras. Sua abordagem prática 
e exercícios ao longo dos 
capítulos facilitam a 
compreensão e aplicação.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
André Nagalli 
Oficina de Textos, 2014

O DESENHO NA FORMAÇÃO 
DO ENGENHEIRO: SUJEITOS, 
PRÁTICAS E CONHECIMENTOS
Gláucia Maria Costa Trinchão (Org.)
Edufba, 2014

O desenho na formação do 
engenheiro: sujeitos, 
práticas e conhecimentos 
foi elaborado visando 
proporcionar uma viagem 
no tempo para perceber os 
caminhos percorridos pelo 
desenho na formação do 
engenheiro e, ao mesmo 
tempo, entender a 
evolução da prática na 
formação e no 
desenvolvimento das 
habilidades gráficas que 
possibilitaram a 
elaboração de estratégias 
de guerra para conquista e 
domínio de novos espaços, 
através das narrativas 
interdisciplinares.

CONCRETO ARMADO - 
EU TE AMO - VOL. 1
Manoel Henrique 
Campos Botelho, 
Osvaldemar Marchetti      
Blucher, 2013 — 7ª edição

Esta publicação foi 
desenvolvida para 
estudantes de engenharia 
civil, arquitetura, 
tecnólogos e profissionais 
da construção em geral. 
Trata-se de um ABC 
explicativo, didático e 
prático no mundo do 
concreto armado e tem 
aplicação prática atuante 
em construções de até 4 
andares, ou seja, 
praticamente 90% das 
edificações brasileiras.
Nesta sétima edição, os 
autores inovam mais uma 
vez, e incorporam várias 
fotos e uma cartilha que 
explica a norma do concreto 
armado. Para conhecer esse 
novo mundo, leia este livro 
escrito em linguagem 
prática e fácil, quase 
coloquial, fator relevante na 
aceitação e sucesso do livro 
no mercado nacional que 
estabeleceu a "linguagem 
botelhana".

ABENC para os Civis

Acesse nosso portal: www.abenc-ba.gov.br
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Curtas
100 anos de Vasco Neto 

Os 100 anos do professor Vasco Azevedo Neto foram 
amplamente comemorados na Bahia, em março. As 
homenagens incluiu uma mesa redonda promovida pelo 
Instituto Politécnico da Bahia (IPB) na Escola Politécnica 
da Ufba. Na solenidade foi inaugurada uma ala do 
Departamento de Transportes com o nome de Vasco 
Neto. 

Além de engenheiro e professor, Vasco Neto foi deputado 
federal por quatro mandatos consecutivos, entre 1970 e 
1986. Ele foi responsável pela criação do Departamento 
de Transportes da Escola Politécnica da Ufba e idealizou o 
projeto de construção da Ferrovia Oeste-Leste, 
defendendo o fortalecimento do sistema ferroviário como 
opção para impulsionar a economia brasileira. Ainda em 
construção, a Ferrovia de Integração Oeste Leste-FIOL, 
com 1.527 km de extensão, estabelecerá à comunicação 
entre o porto em Ilhéus e as cidades baianas de Caetité e 
Barreiras a Figueirópolis, no Tocantins.

O engenheiro faleceu no dia 25 de fevereiro de 2010, aos 
94 anos. Leia artigo do professor aposentado da 
Politécnica(Ufba), Adinoel Motta Maia, no site da Abenc.

Dia Mundial da Água 2016

ENCONTRO DE ENGENHARIA CIVIL 

De 26 a 29 de abril, Porto Seguro vai sediar o Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Civil (ENEC). Encontro anual 
e itinerante, o ENEC tem por objetivo criar um espaço focado na produção de conteúdo, difusão cultural, intercâmbio de 
experiências e inovação tecnológica, onde profissionais e estudantes de Engenharia Civil criem contatos e troquem 
experiências nas diversas áreas da profissão. Em sua quinta edição, a organização do encontro volta às origens do 
descobrimento do Brasil para Redescobrir uma Engenharia Civil sustentável, tecnológica, inovadora e que seja agente 
impulsionadora do desenvolvimento do país. O ENEC 2016 contará com cerca de 1800 congressistas de diversas 
universidades do país, tanto públicas como privadas. Acesse e se inscreva: https://enec2016.com/home
Saiba mais sobre a entidade promotora do encontro: Fundada em 12 de abril de 2013, em Florianópolis/SC, a 
Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil foi criada durante a plenária final da segunda edição do Encontro 
Nacional de Estudantes de Engenharia Civil (ENEC) que contou com cerca de 1.200 congressistas de todo o país. A  FENEC 
faz parte de uma rede de cerca de 65.000 graduandos, presentes em todas as Unidades Federativas do país, distribuídos em 
cerca de 350 Instituições de Ensino Superior. 7

Entre 1990 e 2010, 2,3 
bilhões de pessoas 
obtiveram acesso a 
melhores fontes de 
água potável. Isso é 
positivo, mas não é 
suficiente. Mais de 700 
milhões de pessoas 
ainda não têm acesso a 
uma água limpa e 
segura, para terem 
uma vida saudável. O 
Relatório Mundial das 
Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento dos 
Recursos Hídricos de 
2016 (WWDR 2016) 

estima que por volta de 2 bilhões de pessoas necessitem de 
acesso a um melhor saneamento, com as meninas e as mulheres 
em uma situação ainda mais precária. Muitos países em 
desenvolvimento estão localizados em regiões de tensão relativa 
aos recursos hídricos e provavelmente serão mais afetados pela 
mudança climática. 

Ao mesmo tempo, a demanda por água está aumentando, 
especialmente em economias emergentes nas quais a 
agricultura, a indústria e as cidades estão se desenvolvendo em 
ritmo acelerado.

Os riscos são altos. A água é fundamental para a vida. Também é 
essencial para o desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. É 
por isso que a água está no centro da nova Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.

Leia a mensagem da diretora-geral da UNESCO, Irina Bokova 
no site da Abenc.



10 de Abril.
Dia da Engenharia!
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Uma homenagem da Abenc-BA a ciência que desenvolve
e executa projetos, sempre em benefício da sociedade. 
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