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Mais de 100 convidados, dentre empre-
sários, representantes de instituições 
correlatas, engenheiros, professores e 
colaboradores do setor de engenharia 
de fundações e geotecnia participa-
ram do tradicional jantar de confra-
ternização da ABEF. Na oportunidade, 
o presidente Gilberto Vicente Manzalli 
ressaltou que é imprescindível que as 
empresas estejam ligadas à ABEF, para 
uma constante troca de conhecimento 
e informações, bem como para o for-
talecimento de todo o setor. “Quando 
permanecemos unidos, mais fortes es-
taremos para encarar as adversidades. 
Não basta ser engenheiro geotécnico, 
por mais especializado que seja. Para 
trilharmos por essa seara, temos que 
ser empresários e a melhor faculdade 
para tanto, além da própria empresa, é 
a associação do setor, em nosso caso, 
a ABEF”, declarou o presidente.

Durante o evento, todos os ex-presi-
dentes da ABEF foram homenageados 
pelos relevantes serviços voluntários 
prestados, ao longo desses 38 anos, à 
Associação e ao setor de engenharia de 
fundações e geotecnia como um todo, 
sendo eles os engenheiros Carlos Alber-
to de Castro Noronha, José Luiz Saes, 
Clovis Salioni, Fabio Azem, Walter Iorio 
e Clovis Salioni Júnior. Histórico foi o 
discurso do citado ex-presidente Carlos 
Noronha, que também foi homenagea-
do como fundador da ABEF. 

“Iniciei minha carreira, pelos anos de 
1950, quando da construção da nova 
capital federal do país. Estive acam-
pado naquele Planalto Central quan-
do tudo não passava de um inóspito 
cerrado. Ali,  percebi que as empre-
sas de fundação precisavam se aju-
dar, pois estávamos isolados e tudo 
funcionou melhor quando passamos 
a trabalhar em conjunto. Decorridos 
mais 30 anos, em 1980, como diretor 
da empresa Geotécnica, resolvi, jun-
tamente com alguns colegas, criar a 
ABEF, pois, a exemplo do que ocorre-
ra de forma bem-sucedida na constru-
ção de Brasília, tive a certeza de que, 
em vez de as empresas manterem-se 
como simples concorrentes, se pas-
sassem a conversar e a trabalhar de 
forma mais unida, conseguiriam al-
cançar mais sucesso. Acho que deu 
certo... por isso estamos aqui hoje”, 
declarou Noronha.

Ainda no clima de confraternização e 
de muita emoção, o presidente, Gil-
berto Manzalli, anunciou o Prêmio 
ABEF 2018, na categoria Personalida-
de de Destaque. O eng. Walter Rober-
to Iorio, da associada Enbrageo, foi o 
escolhido por ter recebido o maior nú-
mero de indicações, por meio de vo-
tação secreta, conforme regulamento. 
Em emocionado discurso de agradeci-
mento, Walter Iorio frisou que, “mais 
importante que ser reconhecido por 

PRÊMIO ABEF 
É ENTREGUE AO 

ENGENHEIRO 
WALTER IORIO E 

SOLENIDADE É 
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Walter Iorio, Rogério Almeida, Daniel Iorio, 
Gilberto Manzalli, Lilian Maier, Gustavo Nahas, 
George Teles, Ricardo Mattos e Marco Aurélio.

Presidente da ABEF, engenheiro 
Gilberto Manzalli, entrega placa 
de homenagem ao fundador da 
Associação, engenheiro Carlos 
Alberto Noronha.
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uma associação, é ser homenageado 
por amigos”, tendo dedicado o prê-
mio à sua família.

Walter Iorio é paulistano da gema, for-
mado, em 1979, em engenharia civil 
pelo Mackenzie, no ano seguinte, ini-
ciou seu curso de mestrado pela Uni-
versidade de São Paulo, dedicando-se, 
desde então, integralmente, à enge-
nharia de fundações e geotecnia. Em 
1991, fundou sua própria empresa, a 
referida Enbrageo Engenharia, que foi 
admitida como associada da ABEF no 
ano seguinte. Nessa associação, por 
repetidas vezes, ocupou cargos eleti-
vos na Diretoria e no Conselho, tendo 
exercido a presidência na gestão de 
2012 a 2014. Atualmente, é presidente 
do SINABEF, sindicato patronal do se-
tor no Estado de São Paulo, entidade 
de cuja fundação participou.

Solenidade festiva do Prêmio ABEF 2018

Rogério Almeida, Daniel Iorio, Walter 
Iorio (premiado da noite), Áurea 
Iorio e Gilberto Manzalli.
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PERSPECTIVAS DO SETOR 
DE ENGENHARIA DE 
FUNDAÇÕES E GEOTECNIA 
PARA O ANO DE 2019

recordes das bolsas de valores, mas tais 
reformas são mesmo essenciais. 

Ainda assim, com todo o cenário que se 
renova positivamente, nosso setor deve 
se recuperar de forma moderada neste 
ano que se inicia, pois há que se verifi-
car a reestruturação da construção civil 
como um todo, ou seja, na esfera priva-
da, pela inevitável revisão de orçamen-
tos, projetos e contratos por empreende-
dores, além da recomposição estrutural 
das construtoras que contratam nossas 
empresas de engenharia de fundações 
e geotecnia e, no âmbito público, mais 
lentamente ainda, devido a processos le-
gais complexos e burocráticos para do-
tação de verbas e abertura de licitações 
nas várias modalidades. 

Todavia, nós, que enfrentamos uma ter-
rível tormenta, podemos nos considerar 
sobreviventes em plena calmaria, com 
boas perspectivas para o futuro. É pre-
ciso cautela, planejamento, observação 
de estudos de custos de nossos serviços 
e produtos, atuação ética no mercado e 
união do setor. Aliás, um fenômeno po-
sitivo que tenho observado, neste mo-
mento atribulado, entre os empresários, 
é a vontade de voltarem a conversar, 
unirem-se em defesa de seus direitos 
comuns. A ABEF é o ambiente legítimo 
e mais apropriado para isso, onde se 
pode ampliar a troca de informações e 
conhecimento, o que contribui muito po-
sitivamente para a engenharia e para o 
mercado. 

Nosso país é um campo de obras, alta-
mente carente de infraestrutura, como 
rodovias, ferrovias, pontes, túneis, por-
tos, aeroportos, redes de saneamento 
básico e, mesmo no setor imobiliário, 
ainda há muito o que se construir. Supe-
ramos uma grande tempestade. Agora, 
teremos forças para chegar aos novos 
tempos de glória. Que venham as obras! 
Queremos trabalhar pelo Brasil!

 
 

Eng. Gilberto Vicente Manzalli
Diretor Presidente da ABEF

A severa crise político-econômica que 
levou o Brasil à recessão, entre 2015 e 
2016, situação que apresentou recupe-
ração mínima em 2017 e 2018, atingiu, 
frontalmente, o setor de engenharia de 
fundações e geotecnia. Também a cons-
trução civil viveu um verdadeiro caos. As 
obras tornaram-se escassas. Verificou-se 
uma situação de quase sucateamento de 
empresas, seja por recuperação judicial, 
por falência ou por simples paralisação, 
com a triste consequência de demissão 
em massa de empregados.   

O Estado brasileiro cresceu muito nos úl-
timos anos, assumindo diversas funções 
e concentrando a maior parte do dinhei-
ro que gira no país, de modo que a ini-
ciativa privada, em muitas áreas, tornou-
-se um tanto atrelada ao desempenho 
estatal. Assim, para este ano de 2019, 
as perspectivas, não só para nosso se-
tor como para vários outros segmentos, 
dependem, essencialmente, do compor-
tamento do governo recém-eleito, que, 
para ser bem-sucedido, precisa não só 
de estabilidade política e segurança jurí-
dica (elementos que já vêm sendo reto-
mados), mas de implementar reformas 
estruturais essenciais, como a revisão 
de leis previdenciárias e tributárias, por 
exemplo. O mercado já se mostra oti-
mista, haja vista os resultados positivos 
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REGISTRO, 
VISTOS E 

ANUIDADE 
PARA O CREA

A Lei Federal n. 5.194/1966 normatiza o 
exercício das profissões de engenhei-
ro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, 
sendo, também, a base jurídica da re-
gulamentação das atividades das em-
presas que executam serviços dessa 
natureza, bem como dos órgãos fis-
calizadores como o Conselho Federal 
- CONFEA e os Conselhos Regionais – 
CREA’s, contendo em si uma série de 
outras imposições que devem ser estri-
tamente observadas. 

No que diz respeito aos registros do enge-
nheiro e da empresa no CREA, referida lei, 
conforme artigos 55 e 59, tem dado azo à 
interpretação de que se devam efetuá-los 
em todos os locais onde as atividades se-
jam exercidas, conforme se depreende da 
análise superficial dos referidos dispositi-
vos a seguir transcritos:

“Art. 55. Os profissionais habilitados 
na forma estabelecida nesta lei só 
poderão exercer a profissão após o 
registro no Conselho Regional, sob 
cuja jurisdição se achar o local de 
sua atividade.
...

Art. 59. As firmas, sociedades, asso-
ciações, companhias, cooperativas e 
empresas em geral, que se organizem 
para executar obras ou serviços rela-
cionados na forma estabelecida nesta 
lei, só poderão iniciar suas atividades 
depois de promoverem o competen-
te registro nos Conselhos Regionais, 
bem como o dos profissionais do seu 
quadro técnico”.

Todavia, essa ambiguidade se resolve 
quando analisamos os artigos 58 e 63 da 
mesma lei, que tratam, respectivamente, 
do visto e da anuidade, senão vejamos: 

“Art. 58. Se o profissional, firma ou 
organização, registrado em qualquer 
Conselho Regional, exercer ativida-
de em outra Região, ficará obrigado 
a visar, nela, o seu registro.
...

Art. 63. Os profissionais e pessoas 
jurídicas registrados de conformida-
de com o que preceitua a presente 
lei são obrigados ao pagamento de 
uma anuidade ao Conselho Regio-
nal, a cuja jurisdição pertencerem”.

Ora, como a norma legal em comento 
tratou de impor a necessidade de visto 
no CREA do local onde o engenheiro e/
ou empresa exerçam determinada ativi-
dade fora de sua região, torna-se eviden-

te que, em verdade, exige-se um único 
registro, o da origem, bastando o visto 
para que se possa trabalhar noutras re-
giões.  No mesmo sentido, o artigo que 
determina o recolhimento da anuidade 
deixa claro que se trata de apenas uma, 
sendo esta devida à jurisdição a que per-
tencerem o profissional ou a empresa de 
engenharia. Assim não fosse, o legisla-
dor sequer se daria ao trabalho de impor 
a necessidade do visto, uma vez que se-
riam obrigatórios registros múltiplos, pe-
los vários Conselhos Regionais por onde 
se exercessem atividades.

Por conta das ambiguidades apontadas, 
alguns CREAs, com intuito meramente 
arrecadatório, sem oferecerem nenhu-
ma contraprestação, por meio de regu-
lamentos próprios (portanto, normas 
infralegais), têm exigido, além do visto 
temporário, o registro “in loco”, geran-
do, tanto para a empresa quanto para o 
engenheiro, a obrigação de recolherem 
anuidades nas várias circunscrições por 
onde venham a efetivar tais registros. É 
comum, entretanto, que empresas e en-
genheiros, quando terminam suas obras, 
olvidem de dar baixa nesses registros su-
plementares, gerando, assim, um débito 
de natureza parafiscal, o qual poderá ser 
cobrado por execução (últimos 5 anos), 
além de problemas com certidões negati-
vas fiscais, dentre outros transtornos. 

A ABEF e o SINABEF já vêm promovendo 
ações judiciais, sobre tais questões, em 
face do CONFEA / CREA, tendo já obtido 
êxito a favor dos engenheiros (pessoas fí-
sicas), faltando, até o momento, decisão 
judicial, em sentido similar, para as em-
presas. Se não bastasse, ademais, alguns 
CREA’s chegam ao desplante de determi-
nar que o engenheiro responsável pela 
obra possua domicílio e registro exclusi-
vo na circunscrição da mesma, exigência 
inconstitucional já derrubada por liminar 
e sentença obtidas em ação judicial. Tal 
benefício, com efeito “inter partes” e não 
“erga omnes”, estende-se tão somente 
às empresas associadas da ABEF e do SI-
NABEF, autores da ação judicial coletiva. 
Comunicados do departamento jurídico, 
algumas vezes, já foram emitidos, bem 
como disponibilizadas notícias sobre essa 
matéria nos sites de ambas as entidades. 
Para maiores esclarecimentos, não hesi-
tem em contatar-nos. 

 
Marco Aurélio Alves Costa
Diretor Executivo e Jurídico
OAB/SP 295.710

COLUNA JURÍDICA
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ARTIGO

AO EMPREENDEDOR 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Para a correta execução de uma obra, 
independentemente de sua finalidade, 
todos os procedimentos burocráticos, 
desde a juntada de documentos, como 
a escritura do terreno, projetos de ar-
quitetura, projetos de engenharia, ART 
(anotações de responsabilidade técnica 
junto ao CREA), até os seguros e o alva-
rá de construção, dentre tantos outros 
documentos, são essenciais. Igualmen-
te importante é o correto cumprimen-
to dos procedimentos operacionais de 
execução da obra, que constam nas 
Normas da ABNT (Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas) e nas Normas 
Internacionais. 

Especificamente sobre a execução da 
fundação, tenho constatado, por parte 
de empreendedores, um aumento do 
número de tentativas de burlar impor-
tantes etapas dos procedimentos das 
Normas da ABNT, para a elaboração do 
projeto e validação da fundação execu-
tada. Por exemplo, a sondagem do solo, 
que é realizada para a elaboração do 
projeto de fundação, por requisição dos 
empreendedores, quase sempre não é 
executada seguindo os parâmetros mí-
nimos exigidos pela norma brasileira. 

Consequentemente, o projeto de fun-
dação será objeto de revisões impor-
tantes durante a execução da obra de 
fundação, pois o mesmo divergirá da 
realidade do solo. Esse fato é identifi-
cado quando a empresa que executa a 
fundação é compromissada não apenas 
com a execução, mas também com o re-
sultado a ser obtido.  Cito como exem-
plares as empresas de fundação asso-
ciadas à ABEF (Associação Brasileira de 
Empresas de Fundação), que utilizam o 
manual técnico da entidade, as normas 
da ABNT e as NR’s do Ministério do Tra-
balho, além de outras exigências legais, 
pois uma empresa de fundação “ape-
nas cravadora de estacas”, sem o acom-
panhamento de engenheiro geotécnico, 
ditas de “fundo de quintal”, certamente 
deixará esse importante fato “passar 
batido”. 

Outro passo negligenciado por empre-
endedores é a execução de provas de 
cargas em estacas piloto, já que muitas 
vezes a mesma não acontece. O pro-
cedimento da prova de carga, quando 
realizado no início da execução da fun-
dação, interpreta e valida o projeto de 
fundação que foi elaborado com base 
na sondagem e dá o norte para a exe-
cução. Procedimento subsequente à 
execução das estacas é o ensaio de in-
tegridade das estacas, que também é 
negligenciado pelos empreendedores. 

Amigos e engenheiros empreendedo-
res, a omissão desses pontos balizado-
res e necessários para, no mínimo, dar 
legalidade a toda burocracia, podem 
levar a erros inimagináveis e, em ca-
sos extremos, ao colapso da estrutura, 
comprometendo todo o trabalho de en-
genharia proposto. Imaginem se, após 
o término da construção, ocorra um si-
nistro qualquer relacionado à fundação 
executada? A quem vocês irão recorrer 
se foram negligenciados os principais 
parâmetros técnicos para a validação 
da fundação?

 
 
 
 
Engº José Ribeiro de Miranda 
Diretor da Geometa Engenharia de 
Fundações e Sondagens
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PROJETO  
DO EDIFÍCIO 

JK 18 ADOTA 
TIRANTES COM 

ANGULAÇÕES 
DIFERENCIADAS 

PARA DESVIAR 
DE TÚNEL

estacas raiz nos blocos dos elevadores.

De acordo com o engenheiro projetis-
ta José Luiz de Paula Eduardo, um dos 
grandes desafios dessa obra foram os 
tirantes paralelos a Av. Juscelino Ku-
bitschek, pois devido à proximidade do 
Túnel Ayrton Senna com a obra, exigiu 
um estudo cuidadoso de compatibiliza-
ção dos níveis, sendo necessários qua-
tro levantamentos planialtimétricos.

“As angulações adotadas nos tirantes 
da face paralela à Avenida Juscelino Ku-
bitschek foram projetadas para desviar 
do túnel, assim, para a primeira linha de 
tirantes usou-se a angulação 10°, a se-
gunda linha 7,5°, terceira linha 55° e as 
demais 40°. Nas outras faces da parede 
diafragma foram seguidos padrões tra-
dicionais nas angulações dos tirantes 

CONTEÚDO TÉCNICO

Da esq. para dir.: 1 Fachada do 
Edíficio JK 18, 2 Vista da parede 

com seis linhas de tirantes e 3 
Corte esquemático indicando 

a parede diafragma com os 
tirantes desviados do túnel 

Ayrton Senna

O projeto de fundação para construção 
do Edifício Comercial JK 18, situado na 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 
no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, 
possui particularidades que fazem do 
trabalho mais um marco importante no 
setor de fundações e geotecnia, reali-
zado pela Apoio Assessoria e Projeto 
de Fundações e executado pela Anson 
Fundações e Geotecnia.

O edifício possui 17 andares e seis sub-
solos, sendo o último deles locado a 
19 metros abaixo do nível da rua e 16 
metros abaixo do nível d’água. A solu-
ção adotada para a contenção da obra 
foi a utilização de Parede Diafragma 
Atirantada, com 50 cm de espessura e 
seis linhas de tirantes. Já para as fun-
dações, foram adotadas sapatas apoia-
das sobre solo natural (adm=0,7Mpa) e 
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variando de 15° a 25°”, explicou o enge-
nheiro projetista José Luiz.”

O estudo de interferência dos tirantes 
com o túnel Ayrton Senna foi realiza-
do em parceria com o escritório Maffei 
Engenharia. Assim, foi projetada uma 
parede diafragma contraforte, elemento 
de maior rigidez e capacidade estrutu-
ral, para garantir que as paredes do tú-
nel não fossem afetadas. De acordo com 
os engenheiros, a execução foi bastante 
desafiadora, havendo necessidade de 
chumbar na contenção peças especial-
mente desenvolvidas para a ancoragem 
dos tirantes com 55º, pois esse tipo de 
inclinação não é nada comum.

O projetista José Luiz de Paula Eduardo 
lembrou ainda que outra particularidade 
da obra foi que os blocos dos poços dos 

elevadores ficaram imensos e, conse-
quentemente, apoiados sobre 52 estacas 
raiz, com diâmetro de 410 mm e 11 me-
tros de profundidade, para evitar maiores 
escavações junto a parede diafragma. A 
cota inferior desses blocos de fundação, 
ultrapassou aproximadamente dois me-
tros da ficha da contenção, sendo neces-
sário uma linha adicional de tirantes.

A obra do JK 18 foi finalizada no ano 
de 2016 e hoje o edifício é um dos mais 
novos da região da Faria Lima, impor-
tante área corporativa de São Paulo. O 
empreendimento, de altíssimo padrão, 
possui especificações técnicas eleva-
das e, em sua construção, foram adota-
das práticas sustentáveis de respeito à 
natureza, como o uso racional de água, 
a redução no consumo de energia e a 
melhoria do conforto ambiental.



abef.org.br 

Avenida Queiroz Filho, 
1700 
Vila Hamburguesa 
São Paulo / SP 
Conjunto 716, Torre E 
Villa Lobos Office Park
11 3052 1284

NOVA 
GESTÃO 
PRETENDE 
MODERNIZAR 
A ABMS

A ABMS (Associação Brasileira de Me-
cânica dos Solos e Engenharia Geotéc-
nica) tem uma nova Diretoria Nacional 
para o biênio 2019-2020, liderada pelo 
engenheiro Alexandre Gusmão. Em 
artigo escrito para a ABEF, o novo pre-
sidente da ABMS fala sobre os planos 
da Diretoria para esta gestão. “Nosso 
principal objetivo é modernizar a Asso-
ciação como um todo, visando sempre 
melhorar o serviço prestado ao asso-
ciado. Além disso, queremos fortalecer 
as relações com a ABEF e outras enti-
dades parceiras”. Confira o artigo assi-
nado por Alexandre Gusmão.

“A ABMS completa, em 2020, 70 anos 
de uma história de força e prestígio. É 
importante, no entanto, seguir adiante 
com as mudanças para atualizar a nos-
sa Associação. A ideia é modernizar a 
ABMS para que possamos aproveitar 
as excepcionais potencialidades do 
país e do momento em que vivemos. 

Trata-se de um trabalho iniciado já nas 
gestões que nos antecederam. Nossa 
tarefa agora é seguir adiante e dar os 
passos necessários no rumo da moder-
nização societária.

Uma das principais ações da Direto-
ria neste primeiro ano de gestão será 
a modernização do estatuto da ABMS, 
buscando uma redação que contemple 
as necessidades e demandas atuais, 
nascidas das diversas áreas da Asso-
ciação, inclusive dos nossos Núcleos 
e Comitês. Além disso, o novo marco 
legal deverá facilitar a interação e a in-
tegração com outras associações afins, 
tais como a própria ABEF.

Associações Parceiras
Outro esforço da nova Diretoria da 
ABMS será no sentido de estreitar os 
laços com as entidades parceiras, que 
atuam em áreas relacionadas. No caso 
da ABEF, este trabalho já começou no 
ano passado, com a assinatura de um 
Protocolo de Intenções entre as duas as-
sociações. O objetivo do documento – e 
da aproximação das entidades – é bene-
ficiar a engenharia geotécnica de forma 
geral, promovendo mais atividades con-
juntas ABMS-ABEF, unindo os estudos e 
a prática da nossa engenharia.

Pretendemos estender este tipo de 

ação também para outras associações 
que atuam no setor da engenharia geo-
técnica e em setores relacionados.

O SEFE é um bom exemplo de parceria 
de sucesso entre ABMS e ABEF – além 
da ABEG. O evento já é tradicional no 
setor e, este ano, acontecerá entre os 
dias 4 e 6 de junho.

Investimentos
A Diretoria planeja criar na ABMS um 
ambiente digital voltado à capacitação. 
O objetivo é construir uma plataforma 
que possa oferecer cursos presenciais 
e à distância, palestras e outras formas 
de capacitação para os nossos associa-
dos e os associados de entidades par-
ceiras, como a ABEF. Afinal, disseminar 
o conhecimento técnico é uma ativida-
de que está no DNA da nossa Associa-
ção.

Comunicação
A comunicação é um aspecto impor-
tante para a ABMS e que já vem me-
recendo atenção especial há algum 
tempo. Um dos objetivos é a criação de 
um novo site que possa traduzir este 
momento de atualização da ABMS. A 
nova página deve ter um ambiente ex-
clusivamente dedicado a discussões 
técnicas. Ali associados e não-asso-
ciados interessados em geotecnia po-
derão debater temas importantes e fi-
car por dentro dos eventos da ABMS. 

Um ótimo ano a todos!

Alexandre Gusmão 
Presidente da ABMS

ARTIGO


