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Projetista com larga exPeriência no cálculo estrutural e na coordenação, 
gerenciamento e consultoria de Projetos e construções de obras industriais, 

comerciais, aeroPortuárias e rodoviárias, eduardo millen comanda atualmente a 
associação brasileira de engenharia e consultoria estrutural (abece), entidade 
nacional comPrometida com a valorização da Profissão dos engenheiros estruturais.

millen formou-se engenheiro civil Pela escola Politécnica da usP, em 1969. 
esPecializou-se em estruturas esPeciais de concreto armado e Protendido (Poli, 

1971) e em administração na área de Produção e oPerações industriais (fgv, 1975). 

em sua carreira Profissional, Passou Pelas emPresas cinasa (1969-1976), racional 
engenharia (1976-1978) e nordon indústrias metalúrgicas (1979-1996), 

assumindo nesta a chefia do setor de engenharia civil e de coordenação de Projetos.

atualmente, é sócio diretor da zamarion e millen consultores, 
emPresa de Projetos e consultoria fundada em 1981.

 personalidade entrevistada

Eduardo Barros Millen
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Por ter Pouca gente 
trabalhando com 

Pré-moldado naquela 
éPoca no brasil, Por 

haver, Portanto, 
uma Possibi lidade 

de desenvolvimento 
da tecnologia, oPtei 

Por trabalhar com o 
concreto Pré-moldado.

iBrACon – Conte-nos soBre suA CArreirA 
ProfissionAl, soBre As PrinCiPAis esColhAs 
feitAs e seus motivos. Por que DeCiDiu CursAr 
engenhAriA? Por que oPtou PelA áreA DAs 
estruturAs De ConCreto? 
millen - A escolha da profissão foi influen-
ciada por um tio, que era engenheiro civil. 
Meu pai era médico veterinário e enge-
nheiro agrônomo, profissões com as quais 
eu não tinha muita afinidade, apesar de 
nossa convivência ter sido sempre muito 
boa. Este meu tio engenheiro estava sem-
pre com a família e, de vez em quando, ele 
me levava para visitar obras aqui 
em São Paulo. Eu peguei gosto 
pela coisa e fui fazer engenha-
ria. Esta foi, talvez, a razão por 
ter optado por esta área.
Acho que acertei, porque fiz 
o curso sem aquelas inquieta-
ções:  ‘Será que estou no 
curso errado?’; ‘Será isso 
o que quero para minha 
vida?’. Evidentemente, 
quando se é jovem e se 
escolhe uma profissão, 
não se tem a exata noção 
do que vai ser a carreira 
que se está escolhendo. 
Pode acontecer de se es-
tar pensando uma coisa e 
a carreira ser completa-
mente diferente. Eu tive 
sorte! Acertei! É o que eu 
gosto. Gosto do meu tra-
balho. Gosto do que faço.
Eu me formei na Escola Politéc-
nica em 1969. Já, no penúltimo 
ano, comecei a estagiar. Meu pri-
meiro estágio foi na antiga Ce-
tenco (Construtora Centenário 
SA, na época), porque este meu 
tio trabalhava lá. Fiquei um ano 
trabalhando na Cetenco. Mas, a área era de 
orçamentos, o que não era bem o que que-
ria. Eu pretendia ir para projetos. No ano 
seguinte, fui estagiar no Escritório Figuei-
redo Ferraz. Eu tinha dois professores que 
trabalhavam lá, o João Del Nero e Mosze 
Gitelman que me levaram para o Escritório 
Figueiredo Ferraz. Fiquei um ano lá. Gostei 
do projeto, do cálculo estrutural.

Quando terminei o curso, estava havendo 
um boom da engenharia no país, muitas 
obras, você tinha emprego para escolher. 
Apareceu uma oportunidade de eu tra-
balhar com pré-moldado de concreto na 
Cinasa. Quem me indicou foi o próprio 
pessoal da Figueiredo Ferraz. Eu gostei 
por causa do desafio: o pré-moldado na 
época era uma solução estrutural nova, 
não era muito acreditado. Com o pré-
-moldado fazia-se mais casinhas popu-
lares e paredes pré-moldadas, coisas 
mais simples. Mas, a Cinasa estava en-

veredando para um caminho de 
obras industriais, obras mais 
pesadas. Tinha pouca gente 
trabalhando com pré-moldado 
naquela época no Brasil, ha-
vendo, portanto, uma possibi-
lidade de desenvolvimento da 

tecnologia. Acabei por 
ficar sete anos na Cinasa.
Em seguida, fui para a 
Racional Engenharia, fi-
cando mais uns dois ou 
três anos lá. Depois fui 
para a Nordon Indústrias 
Metalúrgicas, como che-
fe do departamento de 
engenharia civil. A Nor-
don fazia projetos estru-
turais de fábricas e de 
tanques para a indústria 
química e petroquímica, 
tendo eu sido promovido 

para gerente de toda a enge-
nharia. Fiquei 16 anos na Nor-
don.
Em 81, abri o escritório de 
projetos junto com o eng. José 
Zamarion Ferreira Diniz, en-
quanto eu estava na Nordon. 
Depois sai de Nordon para me 

dedicar ao escritório. O Zamarion, eu co-
nheci na Cinasa, em 1971, e, de lá para 
cá, a gente esteve sempre juntos.

iBrACon – quAis As PrinCiPAis resPonsABiliDADes 
e AtriBuições Do engenheiro estruturAl no 
séCulo XXi?
millen - A obrigação do engenheiro estru-
tural é conhecer as normas que ele utili-
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za para trabalhar. A norma básica das es-
truturas de concreto é a NBR 6118:2007. 
Na minha área de pré-moldados, temos: 
a NBR 9062:2006. E as outras normas cor-
relatas: execução de concreto, ensaios 
de corpo de prova etc. 
Outra coisa fundamental é a ética. A éti-
ca, a honestidade no trabalho: você vai 
atender seu cliente, mas deve ser sufi-
cientemente corajoso para dizer-lhe não 
para casos em  que a solução oferecida 
não vai dar certo do ponto de vista téc-
nico. Precisa deixar de lado a parte co-
mercial para ser rigoroso, prin-
cipalmente com as questões 
relacionadas às normas, como, 
por exemplo: o cobrimento 
das armaduras, o pilar muito 
esbelto para uma vaga a mais 
na garagem, mas que repercu-
te na qualidade da obra. 
Se você abre mão, aquilo, 
mais cedo ou mais tarde, 
vai lhe dar um problema, 
vai voltar para sua mão 
igual a um bumerangue.

iBrACon – A Profissão 
tornou-se mAis simPles ou 
mAis ComPleXA Com o AvAnço 
DA teCnologiA Do ConCreto 
e o ADvento Dos softwAres 
De Projeto? quAis os 
DesAfios enfrentADos hoje 
Pelo ProfissionAl que o 
engenheiro no PAssADo não  
tinhA ConsCiênCiA?
millen - Mudou bastante. Quan-
do me formei usava régua de 
cálculo e comecei, a trabalhar 
com prancheta e com uma cal-
culadora de 4 operações. Hoje, 
a informática é uma ferramen-
ta fundamental para a engenharia. Mu-
dou o sistema, a forma de fazer proje-
to e, principalmente, a quantidade de 
projetos. O que se fazia antigamente em 
três meses, hoje se faz em uma sema-
na, porque os cálculos matemáticos fica-
ram muito mais rápidos. Entretanto, há 
um ponto importante nesta questão da 
utilização da informática, no tocante à 

qualidade do projeto: com ou sem infor-
mática, o mais importante num projeto 
é a  concepção do sistema estrutural e 
esta concepção quem deve dar é  o en-
genheiro. Mesmo antigamente, quando 
se usava prancheta e uma calculadora 
simples, a concepção era fundamental 
e, hoje, continua sendo, mas agora se 
monta a concepção estrutural numa tela 
de computador, com mais possibilidades 
de fazer testes e verificações. Na hora 
que se define o sistema estrutural – as 
ligações, as juntas de dilatação, os crité-

rios gerais do seu projeto – aí 
começa a informática. Se foi 
feita uma boa concepção, en-
tão o projeto vai bem e a obra 
vai bem; caso contrário,  vai 
se ter problema no projeto, na 
execução, na vida útil da obra. 

A concepção parte de um 
estudo, de uma ideia. 
Como vai ser a estrutu-
ra? De concreto, de aço, 
de madeira, mista? Pré-
-moldada, moldada no 
local, protendida? Quais 
os vãos mais adequados 
para a estrutura? Qual 
a sobrecarga que ela vai 
suportar? A laje é plana, 
nervurada, protendida? 
Essa concepção, os cri-
térios do projeto, são as 
coisas importantes, en-

fim, na escolha da estrutura. 
Isso sempre existiu, indepen-
dentemente da informática. 
Às vezes, se pensa: “Com a in-
formática é muito fácil. Você 
joga alguns pilares, vigas e la-
jes, e pronto! Faz um prédio”. 
Não faz! O computador dá uma 

resposta, o computador dá um resulta-
do, em função daquilo que se concebeu. 
Por isso, digo que a concepção deve es-
tar bem conceituada, bem definida, para 
que o resultado fornecido pelo computa-
dor esteja certo.
Aqui no escritório, não sai nada do com-
putador sem que eu ou o Zamarion olhe, 
porque temos uma certa experiência. 

com ou sem infor mática, 
o mais imPortante num 
Projeto é a concePção 
do sistema estrutural, 
que é resPonsabilidade 

do en genheiro. 



| 11 | [www.ibracon.org.br]

p
e

r
s

o
n

a
l
i
d

a
d

e
 
e

n
t

r
e

v
i
s

t
a

d
a

Com mais de quarenta anos de forma-
dos e sempre trabalhando nesta área,ao 
olharmos o resultado que sai do compu-
tador, temos uma noção se aquilo está na 
direção certa. Se o resultado não for o 
esperado, então se volta para trás, para 
verificar as entradas, o que foi lançado 
no computador e, inclusive, se neces-
sário, revisar a concepção. Essa é uma 
vantagem significativa da informática. 
Antigamente, ao se ver um resultado er-
rado, para voltar atrás e pensar noutra 
solução, se levava mais 15 dias. Hoje, se 
leva algumas horas. Muda-se 
no computador os parâmetros 
e se vê se o resultado é melhor 
ou não do que o inicial.
Outro aspecto trazido pela in-
formática é o aprisionamento 
do engenheiro estrutural, pois 
o engenheiro ficou refém 
das vantagens trazidas 
pela informática. Porque 
os clientes exigem pra-
zos impossíveis de serem 
cumpridos, mesmo com a 
informática. Porque a en-
genharia estrutural per-
deu, com a mudança, o 
foco na responsabilidade 
do projeto. Antigamen-
te, quando se fazia um 
projeto, se cobrava pela 
responsabilidade efetiva 
e pelo tempo que se gas-
tava para executar o projeto. 
Você tem um escritório, seus 
colaboradores, tem que pagar a 
folha de pagamento no final do 
mês. O custo do projeto envol-
ve tudo isso. Mas, tem um fator 
intrínseco ao processo, que é a 
responsabilidade legal e técni-
ca pelo projeto: se você fizer uma coisa 
errada, você está sujeito a prisão. Com o 
advento da informática, a velocidade de 
execução aumentou, mas a remuneração 
do projeto não aumentou, diria até que 
não se manteve, comparada ao período 
quando se fazia menos projetos. Se antes 
um projeto levava três meses para se fa-
zer, se ganhava sobre os três meses de tra-

balho e sobre a responsabilidade do pro-
jeto. Hoje, se faz aquele mesmo projeto 
em quinze dias, se recebe por este prazo, 
mas não pela responsabilidade do proje-
to. E hoje esta responsabilidade é muito 
mais exigida pelo cliente, pelos usuários 
do projeto e da obra, porque a socieda-
de está mais consciente de seus direitos. 
Com toda razão: eu também faço parte 
da sociedade e, se tem algum fornecedor 
que me dá alguma coisa errada, eu vou 
exigir meus direitos.

iBrACon – mAs, A remunerAção 
Pelo Projeto CAiu em quAnto? 
eXiste umA PorCentAgem DA PerDA 
ACArretADA Ao ProjetistA?
millen - Ao se pegar uma obra 
feita há trinta anos e ao atua-
lizá-la por qualquer índice de 

correção, para se saber 
o quanto se cobra hoje 
pelo projeto da obra, o 
valor hoje está mais ou 
menos pela metade do 
preço de antigamente. 
No Brasil, existe uma ex-
ploração da engenharia 
estrutural que é aviltan-
te. A ABECE desenvolve 
um trabalho de valori-
zação do engenheiro es-
trutural. Hoje, se faz um 
projeto de um edifício 
comercial ou residencial 

a 10, 12 ou 14 reais o metro 
quadrado, conforme o tipo de 
prédio, em função de sua com-
plexidade. Mas, se vê locais no 
Brasil onde o pessoal cobra 3 
reais o metro quadrado. Com 
isso, não dá para manter um 
escritório bem constituído, 

pagando seus impostos, remunerando 
adequadamente os profissionais que nele 
trabalham, mantendo-se atualizado com 
novas técnicas e softwares. Mesmo para 
quem trabalha sozinho – em sua casa, no 
seu computador, tendo menos custos - 
cobrar 3 ou 4 reais o metro quadrado não 
dá para se manter: não se paga as neces-
sidades todas, enfim.

tem um fator intrínseco 
ao Processo [de 

trabalho num escritório 
de Projetos], que é a 

resPonsabilidade legal e 
técni ca Pelo Projeto.
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Isso foi culpa nossa! Eu não diria que foi 
nosso contratante, nosso cliente, que 
forçou esta situação. Depois que o clien-
te acostumou com determinado nível de 
remuneração, aí não teve mais volta. Foi 
a concorrência entre os próprios estru-
turalistas que levou a esta situação. Aí 
que eu falo que a ética é importante. A 
nossa luta tem sido esta: de revaloriza-
ção do trabalho. A ABECE tem uma tabela 
de honorários de referência para proje-
tos de edificações e de casas e estamos 
trabalhando em novas tabelas para obras 
industriais, para pontes e via-
dutos. A de edificações e resi-
dências está em nosso site e é 
uma referência. Para que tem 
essa referência? Não é que o 
calculista vai usar aquilo, mas 
o próprio contratante tem uma 
fonte de referência para 
montar seu ‘budget’: é 
uma tabela com diversos 
itens para serem preen-
chidos que lhe fornece um 
valor final em função do 
CUB (Custo Unitário Bá-
sico da Construção), que 
qualquer construtor utili-
za para aferir seus custos. 
O contratante, tendo este 
valor previsto no ‘bud-
get’, abre uma concorrên-
cia, onde, claro, cada um 
dá seu preço, mas ele tem 
uma média, vai ser um pouco 
mais ou um pouco menos.

iBrACon – o engenheiro estruturAl 
sAi Pronto DA fACulDADe PArA o 
merCADo De trABAlho? o que ele 
PreCisA fAzer PArA se AtuAlizAr 
e PArA ser um ProfissionAl 
reConheCiDo, DurAnte e APós o Curso 
De engenhAriA?
millen - O engenheiro não sai pronto, não! 
Já, há um bom tempo, o engenheiro não 
sai com a formação adequada para o mer-
cado de trabalho. Mesmo na minha época, 
ele não saía. Eu tive uma conceituação te-
órica, mas se vai aprender mesmo no dia 
a dia do trabalho, desenvolvendo os pro-

jetos, pesquisando. Mas, hoje, nós temos 
um mau reconhecimento do trabalho dos 
professores: poucos bons professores ain-
da estão na área, porque a remuneração 
é baixa e o mercado de trabalho, hoje, 
aquecido, faz com que os professores bus-
quem uma melhor remuneração no mer-
cado. Então, em primeiro lugar, há uma 
falta, uma carência de bons professores, 
apesar destes ainda existirem.
Em segundo lugar, temos o sistema de co-
tas para ingresso nas universidades, que 
é um prejuízo para o país. Hoje, existem 

escolas superiores de enge-
nharia que dão 30 a 40% de co-
tas para as mais variadas situ-
ações: pobreza, racial, escola 
pública. Então, o que aconte-
ce: desestimula-se o camarada 
que estudou, para quem a fa-

mília pagou um colégio 
particular para ter uma 
boa formação, para fa-
zer uma boa faculdade. 
No final, este estudante 
vai ser preterido por um 
outro que tem menos ca-
pacidade do que ele para 
passar no vestibular. Por 
sua vez, o curso univer-
sitário vai acabar sendo 
menos produtivo porque 
a classe não vai respon-
der ao que o professor 
está exigindo. O pro-

fessor vai dando aula, ele vê 
que tem algumas limitações e 
não consegue ir com a matéria 
para frente.
O foco do governo não deve-
ria ser dar cotas para univer-
sidade, mas melhorar o ensino 
público fundamental. Eu fiz 

escola pública – primário, ginásio e cien-
tífico – e entrei na USP, porque no meu 
tempo tinha boa escola pública. Depois 
esta foi se deteriorando. O aluno que 
estuda em escola pública hoje, não tem 
condições de prestar o vestibular e pas-
sar, sem as cotas, porque a concorrência 
é grande. O investimento tem que ser 
na educação desde o começo, para que 

se tem uma conceituação 
te órica, mas se 

aPrende mesmo no 
dia a dia do trabalho, 

desenvolvendo Projetos 
e Pesquisando.
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a pessoa tenha a capacidade de competir 
com outro. Hoje, a escola pública não dá 
a formação, que é uma obrigação do Es-
tado pela Constituição. 
Educação de base que não atinge seus 
objetivos, professores mal remunerados 
(heróis por abraçar uma carreira dessas, 
para dar aula numa periferia, com difi-
culdade de acesso, com violência e tudo 
mais), o aluno, num ambiente desses, 
com pouca qualidade para se instruir. 
Resultado na prática: o aluno sai da fa-
culdade, com o diploma na mão, mas sem 
condição alguma de produzir 
no  trabalho. Aí ele vai ter que 
aprender no escritório, fazer 
um curso complementar. O em-
pregador sabe que hoje ele não 
consegue empregar um recém-
-formado para pôr para traba-
lhar. Ele precisa dar uma 
assistência ao emprega-
do, desenvolvê-lo dentro 
do escritório, da obra, 
onde quer que seja. 
Essa pessoa, caso tenha 
vontade de se desenvol-
ver dentro da engenharia, 
vai ter que fazer cursos 
complementares. Pós-
-graduação, mestrado, 
cursos que detectam uma 
falta de conhecimento 
requerida pelo mercado 
e dão a formação que a 
universidade não deu, ou que 
a universidade deu, mas que 
o aluno não teve condição de 
aprender.

iBrACon – quAl é esse temPo De 
APrenDizADo neCessário PArA que o 
reCém-formADo gAnhe AutonomiA?
millen - Depende muito do que a pessoa 
quer aprender e do que a empresa tem a 
oferecer. Eu diria que, num escritório de 
projeto, se aprende a vida inteira. Em 
40 anos de projeto, eu estou aprenden-
do ainda, não posso dizer que sei tudo. 
Mas, vamos dizer que um engenheiro que 
fique dois ou três anos trabalhando em 
projeto, adquire condições de assumir a 

responsabilidade de um projeto, eviden-
temente sempre sendo acompanhado. 
Claro, tem profissional que não vai che-
gar nunca, como tem profissional que vai 
chegar antes, porque tem mais facilida-
de de aprendizado e tem mais interesse.

iBrACon – quAis os requisitos De um Bom 
Projeto estruturAl?
millen - O projeto estrutural tem que ser 
simples. Aquele que não é simples no mo-
mento de seu desenvolvimento, não vai 
ser simples na obra, no momento de sua 

execução. Se é difícil fazer o 
projeto, será bem mais difícil 
fazer a obra. O projetista tra-
balha no escritório, num am-
biente tranqüilo, fazendo suas 
continhas no seu computador. 
É preciso saber o que se está 

fazendo, porque quem 
vai utilizar o projeto é o 
pessoal da obra, debaixo 
de sol, debaixo de chuva. 
Vai abrir um desenho (a 
nossa comunicação com a 
obra é o desenho) e não 
entende o que foi feito. 
Então, de duas uma: ou 
ele não tem capacidade 
de entender, ou o dese-
nho não está suficiente-
mente claro para o pes-
soal da obra entender o 
que o projetista está di-

zendo para ele. O desenho tem 
que ser simples. Quando come-
ça a complicar, fica difícil de 
projetar e de executar, é bom 
parar, vamos pensar um pouco.
O segundo requisito é que ele 
deve estar de acordo com as 
normas. Pode eventualmen-

te fugir das normas, mas precisa estar 
muito bem conceituado, com uma justi-
ficativa muito boa. Mas, o bom projeto 
obedece as normas.
O terceiro requisito é ter um controle de 
qualidade. Isso é usual em todos os escri-
tórios. Neste ponto, aquela pessoa que 
trabalha sozinha, não tem condições de 
fazer controle de qualidade de seu pro-

o Projeto estrutural 
tem que ser simPles. se 

é difícil fazer o Projeto, 
será bem mais difícil 

fazer a obra.
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jeto, porque, para identificar o próprio 
erro é muito mais difícil. Os bons escri-
tórios, a maioria deles, têm alguém que 
faz o projeto e alguém que verifica, tan-
to a parte gráfica quanto a parte concei-
tual. Este controle de qualidade próprio 
é muito importante. 
Hoje, está havendo uma prática no mer-
cado, está se tornando freqüente, a ve-
rificação do projeto por um terceiro. O 
cliente contrata um projeto com um es-
critório e contrata outro escritório para 
verificar o projeto daquele primeiro. Isso 
será tanto mais útil e benéfico 
para a qualidade da obra (du-
rabilidade, resistência, econo-
mia) quanto mais este trabalho 
seja feito em conjunto: um es-
critório desenvolve o projeto e 
o outro verifica junto, porque, 
neste caso, as decisões e 
especificações são toma-
das em conjunto, evitan-
do contratempos, como 
o projetista fazer o tra-
balho, mas o verificador 
não concordar com aqui-
lo, sendo necessário vol-
tar para trás, nos prazos. 
Aqui é importante a ética 
também: quem verifica 
o projeto de um colega, 
tem que ter respeito por 
seu trabalho e ter consci-
ência, como verificador, 
que não é o dono da verdade. 
O projetista pode estar desen-
volvendo uma solução que não 
é a que você faria, mas que não 
está errado. Então, essa inte-
ração entre verificador e pro-
jetista tem que ser franca e 
amistosa, não pode criar confli-
to. O verificador é aquele que vai ajudar 
a fazer um bom projeto, e não aquele 
que vai criticar o trabalho do outro. 
Antigamente, não se falava de verifica-
dor, a não ser em obras públicas (metrô, 
hidrelétricas etc.), onde a própria com-
panhia fazia a verificação, a estatal tinha 
um corpo técnico que fazia a verificação 
do projeto. Hoje, para um shopping cen-

ter, para um condomínio, o contratante 
contrata outro escritório para fazer a ve-
rificação. Mas, não são todas as obras. A 
gente tem feito muito trabalho de verifi-
cação de projeto aqui no escritório e tem 
sentido que esta solicitação aumentou. 
De dois ou três anos para cá, tem sido 
mais frequente. É uma prática saudá-
vel, importante, para evitar erros. Todos 
cometem erros. Então, se o verificador 
fala: “Aqui você cometeu um erro!”. Eu 
digo: “Legal, evitou que este erro fos-
se para a obra, para a construção, o que 

poderia causar um problema 
sério!”. Você está vendo que 
têm acontecido acidentes la-
mentáveis. Não se pode dizer 
nada sobre um acidente sem 
fazer uma perícia, um estudo. 
Mas, alguma coisa aconteceu 

para causar aquele aci-
dente e, provavelmente, 
se tivesse sido feita uma 
verificação de projeto, 
um acompanhamento de 
obra, uma consultoria 
de fundações, uma con-
sultoria de tecnologia 
do concreto, a possibili-
dade de acontecer uma 
falha seria muito menor.

iBrACon – O senhOr tem 
acOmpanhadO Os prOjetOs 
cOntratadOs para a 

cOnstruçãO dOs estádiOs que 
sediarãO a cOpa 2014? na 
sua visãO, eles têm atendidO Os 
requisitOs de um bOm prOjetO 
estrutural?
millen - Alguns. Temos conhe-
cimento da Fonte Nova e de 
Cuiabá. Os estádios de fute-

bol são obras tradicionais. Não se tem 
muitas novidades. A maior novidade que 
tem aparecido, de umas Copas para cá, 
é a cobertura em membranas. A parte 
de concreto – arquibancadas – muda um 
pouco o formato, a inclinação, mas a 
concepção não varia muito, no essencial. 
Dependendo da arquitetura, no Estádio 
da Fonte Nova, por exemplo, se tem ní-

hoje, está havendo uma 
Prática no mer cado, está 
se tornando freqüente, 
a ve rificação do Projeto 

Por um terceiro. 
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veis diferentes conforme o lado do es-
tádio: um lado tem mais pisos; o outro, 
menos. Então, tem detalhes estruturais 
especiais. Nós estamos trabalhando na 
revisão do projeto estrutural do estádio 
da Fonte Nova, em conjunto com a EGT.
Um requisito fundamental no projeto de 
estádios é a questão do efeito dinâmico 
causado pelo público pulando. Hoje, essa 
condição de efeito dinâmico é um parâme-
tro importante no projeto de estádio, que 
está sendo levado em conta em bons pro-
jetos, porque diz respeito à boa técnica.

iBrACon – Além Do efeito DinâmiCo, 
quAis DemAis PArâmetros são 
imPortAntes?
millen - A variação de carga é 
um parâmetro importante. Por-
que se pode ter um gomo do 
estádio cheio e o outro 
vazio, quando o estádio 
não está lotado. Tem-
-se, assim, uma sobrecar-
ga no meio com as late-
rais vazias, por exemplo. 
Isso provoca variações de 
esforços na estrutura. 
Quando está tudo cheio, 
alguns esforços são meno-
res do que quando o está-
dio está com apenas um 
trecho cheio. Então, há 
essa alternância de car-
gas, que deve ser levada 
em conta no projeto do estádio.

iBrACon – nA suA oPinião, quAis 
sistemAs estruturAis são mAis 
reComenDADos PArA A Construção De 
ArenAs esPortivAs, tenDo em vistA 
o trinômio PrAzo-quAliDADe-Custo? 
Por quê?
millen - Fundamentalmente o pré-molda-
do que hoje, já adquiriu a maioridade. No 
começo era difícil, era um desafio, para 
convencer o empreendedor que não era 
um castelo de cartas, onde tudo vai cair! 
Hoje, é uma tecnologia consagrada, com 
excelentes projetistas, com excelentes 
construtoras, tanto para o pré-fabricado 
de usina quanto para o pré-fabricado de 

canteiro. E a velocidade do pré-molda-
do, a qualidade da peça pré-moldada. 
É muito mais fácil fazer uma peça no 
chão, fazer a armação no chão, a estru-
tura, o acabamento da peça, do que pôr 
uma fôrma a 10, 15m de altura, e fazer 
o trabalho lá em cima, com dificuldade, 
com o clima atrapalhando, operário em 
situação perigosa de trabalho. Então, o 
pré-moldado tem todas essas vantagens.

iBrACon – quAis os BenefíCios trAziDos Por um 
Bom Projeto estruturAl?

millen - Prazo, qualidade, du-
rabilidade e custo são os fa-
tores fundamentais. O bom 
projeto vai ao limite do custo 
necessário para se ter a resis-
tência que a obra vai precisar.

iBrACon – quAis As 
ConseqüênCiAs que em suA 
oPinião PoDem DeCorrer 
De meDiDAs inADequADAs nA 
ContrAtAção De Projetos De 
estáDios De futeBol PArA 
A CoPA?
millen - Primeiro, é não 
ficar pronto a tempo. Nós 
estamos atrasados. Ape-
sar de termos feito algu-
ma coisa, estamos muito 
atrasados com o cronogra-
ma de Copa do Mundo, em 
relação às exigências que 

são feitas pela FIFA (exigências, 
ao meu ver, muitas vezes absur-
das!). A Inglaterra, por exem-
plo, para fazer os Jogos Olím-
picos de 2012, que não tem a 
mesma dimensão de uma Copa 
do Mundo, porque os torneios 

se concentram numa cidade ou região, co-
meçou a trabalhar nos Jogos Olímpicos de 
2012 em 2005, com 7 anos de antecedên-
cia. Eles ficaram 2 anos planejando para 
só depois começarem as obras. Hoje, estão 
alguns meses adiantados no cronograma. 
Eu falo isso porque assisti uma palestra 
de um inglês que é da equipe da empresa 
responsável pelo gerenciamento global das 
obras das Olimpíadas de Londres.

o bom Projeto vai 
ao limite do custo 

necessário Para se ter 
a resis tência que a obra 

vai Precisar.
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Em segundo lugar, um legado inadequa-
do para sua continuidade de uso após  
o torneio.

iBrACon – mAs vAi DAr temPo De fAzer As oBrAs 
neCessáriAs, Com quAliDADe?
millen - Dá tempo. Mas, se vai sair bem 
feito é uma boa pergunta. Para se fa-
zer uma obra bem feita, é preciso ter 
um bom projeto, é preciso ter um cro-
nograma adequado de obras. O concreto 
tem prazo para adquirir resistência. Com 
toda tecnologia hoje do concreto, se 
pode ter avanços, adquirir uma 
resistência maior em menos 
prazo, mas tem um mínimo de 
tempo. Mais todas as especifi-
cações de FIFA de instalações e 
de segurança, depois da estru-
tura pronta. Quer dizer, mesmo 
com a estrutura pronta, 
existe uma etapa grande 
de obras a serem exe-
cutadas. A estrutura de 
concreto estando pronta, 
tem todo um conjunto de 
instalações que deman-
dam prazos e custos sig-
nificativos. Eu não tenho 
conhecimento se estão 
contratadas essas insta-
lações. Está contratada a 
arquitetura e a estrutu-
ra, mas ainda restam to-
das as outras instalações 
especiais para atenderem os 
requisitos da Copa do Mundo.
Eu acho que já perdemos o bon-
de. Vai dar tempo, mas com 
qualidade? Eu duvido um pou-
co! Nós temos que começar a 
trabalhar já para as Olimpíadas 
de 2016, no Rio de Janeiro. 

iBrACon – quAl é A AvAliAção gerAl DA ABeCe 
quAnto Ao PlAnejAmento DAs oBrAs PArA A 
CoPA? é AinDA Possível Corrigir rumos?
millen - A avaliação da ABECE é que o 
planejamento da Copa está atrasado. Te-
mos acompanhado junto com o Sinaenco 
(Sindicato Nacional das Empresas de Ar-
quitetura e Engenharia Consultiva), que 

tem trabalhado muito neste tema, com 
seminários sobre a Copa. O que estamos 
fazendo hoje deveria ter sido feito há 
uns dois anos atrás, pelo menos. Porque 
não é só o estádio. Tem também toda 
a infraestrutura ao redor do estádio. A 
parte de locomoção, de telecomunica-
ção, de segurança, de saúde. Tudo isso 
ainda não está em andamento. 
Nem sempre é preciso derrubar um está-
dio e fazer um novo, por causa da Copa 
do Mundo. Claro, na Fonte Nova havia 
problemas estruturais, o estádio estava 

muito deteriorado e precisava 
fazer um novo. Mas, alguns es-
tádios que estão prontos, prin-
cipalmente no Nordeste, não 
demandam novas construções. 
O mais importante é construir 
a infraestrutura. Veja o caso 

de Brasília: construir 
um estádio para 70 mil 
pessoas, quando a média 
de público, em campeo-
natos, é de 20 mil pes-
soas, no máximo, gasta-
-se para 70 mil, para, 
depois da Copa, ficar 
vazio. Este legado é pre-
ocupante! Gastar muito 
e não servir para nada! 
Mas, quando se gasta na 
infraestrutura, no trans-
porte, num hospital, isso 
vai ser útil para a socie-

dade, não vai perder nunca! 
Mas, o investimento no está-
dio tem que ser pensado. Ape-
sar de algumas coisas serem 
necessárias, acho que está se 
querendo muito, para depois 
ficar às moscas, ficar parado e 
ser pouco usado.

Não se vê um programa geral de plane-
jamento para as obras da Copa do Mun-
do. Ouve-se uma entrevista do ministro, 
outra do secretário, mas não se vê um 
planejamento bem conceituado do que 
fazer e como fazer. Aí, fica cada um por 
si. Cada cidade vai fazer seu plano lo-
cal, cada estado vai ajudar. O Governo 
Federal fica nesta visão superficial, mais 

quando se gasta na 
infraestrutura, no 

trans Porte, num 
hosPital, isso vai ser útil 
Para a socie dade, não vai 

Perder nunca! 
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política do que realmente relacionada ao 
trabalho a ser feito.

iBrACon – Dos Projetos que PArtiCiPou, quAis 
ConsiDerA eXemPlAres Do Ponto De vistA Do 
AvAnço DA teCnologiA Do ConCreto no PAís?
millen - Tem alguns projetos. O viaduto 
para o Aeroportos de Guarulhos, com pa-
vimento de 100m sem juntas, com adição 
de fibras no concreto, além da armação, 
para reduzir o efeito da retração, com 
o auxílio de um tecnologista do concre-
to, tem funcionado muito bem. Aqui, 
em Congonhas, fizemos o túnel 
da Washington Luís para o ae-
roporto, com uma tecnologia 
interessante: placas pré-mol-
dadas na cobertura do túnel e 
paredes de contenção pré-mol-
dadas na sua entrada e saída. 
Fizemos um shopping em 
Natal, construído pela 
T&A, com mais de 200mil 
metros quadrados de 
concreto pré-moldado, 
que é a maior obra em 
estrutura pré-moldada 
da América Latina. Fize-
mos um estudo de con-
creto nesta obra para 
definir juntas, por causa 
da grande extensão. A 
obra foi feita com o pro-
grama da TQS.
Estamos fazendo também 
o novo cais para o Estaleiro 
Atlântico Sul, no porto de Su-
ape, PE: concreto especial, au-
to-adensável, com fck = 45 MPa 
e adição de sílica ativa, para 
utilização nas paredes diafrag-
ma e estrutura do cais. Esta 
obra está em andamento.
Nestas obras de concreto, precisamos 
sempre contar com os especialistas em 
tecnologia do concreto. A engenharia 
civil hoje está muito dividida. Antiga-
mente, o engenheiro civil era também 
arquiteto, formava-se para as duas pro-
fissões. Mas, com o desenvolvimento da 
tecnologia, a evolução do concreto, a 
área de tecnologia do concreto tornou-

-se específica, especializada, e uma das 
mais importantes para se ter uma boa 
obra. Para se ter uma boa obra, é preci-
so um bom projeto, uma boa construto-
ra, um bom consultor de solos, um bom 
consultor de tecnologia do concreto, um 
consultor de fôrmas, quando o concreto 
é moldado no local, um fiscal e consul-
tor de protendido, quando a obra é de 
protendido, que é um sistema especia-
lizado, que requer conhecimentos pró-
prios. Então, a engenharia civil hoje se 
ramificou muito em várias especialida-

des que são necessárias para o 
bom resultado no conjunto da 
obra. Mais as especialidades 
de acabamentos.

iBrACon – quAl é o PAPel 
DAs entiDADes De ClAsse, Como 

A ABeCe e o iBrACon, 
no sentiDo De orientAr 
os Diversos ProfissionAis 
envolviDos nAs 
grAnDes oBrAs?
millen - As entidades são 
hoje um centro de disse-
minação da tecnologia. 
O IBRACON, a ABECE, o 
Instituto de Engenharia 
são entidades voltadas 
para o desenvolvimento 
da tecnologia. No caso 
da ABECE, que é vol-
tada para projetos es-

truturais, temos no site uma 
série de recomendações, de 
documentos, sobre critérios 
de projetos. Promovemos con-
gressos, seminários, palestras 
mensais e um curso de pós-
-graduação lato sensu em es-
truturas de concreto, coorde-

nado pela ABECE, pela TQS e pela FESP 
(Faculdade de Engenharia de São Paulo), 
com duração de um ano e meio. Aulas são 
ministradas duas vezes por semana e a 
carga horária do curso é de 390 horas. É 
um curso de especialização. Nós começa-
mos o curso por quê? Porque houve uma 
demanda do mercado por engenheiros. 
Quem faz o curso? Não são só recém-for-

as entidades são hoje um 
centro de disse minação 

da tecnologia. 
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mados, que já estão trabalhando. São 
pessoas que estavam em outras áreas e, 
agora, querem retornar para a engenha-
ria civil. Já estamos na quarta turma. O 
curso já teve uma procura grande des-
de a primeira turma e, hoje, estamos na 
quarta turma.

iBrACon – quAntos ProfissionAis são formADos 
Por turmA?
millen - De 20 a 25 profissionais. São salas 
pequenas para ter uma boa produtivida-
de e para fornecer um bom aprendizado, 
com um computador por aluno.

iBrACon – A fAltA De engenheiros 
Civis no merCADo BrAsileiro é reAl, 
não é um fACtóiDe DA míDiA?
millen - Eu diria que quem diz 
isso não está trabalhando na 
área. Eu preciso de gente 
aqui. Se você perguntar 
para outros escritórios, 
eles também dirão: ‘Es-
tou precisando de gente! 
Não estou com pessoal 
suficiente, estou traba-
lhando no limite, estou-
rado, trabalhando fora de 
hora. Estou precisando de 
projetistas, desenhistas, 
engenheiros’.
Por que está acontecendo 
isso? Porque durante dé-
cadas, por uns 20 anos, a 
engenharia civil não estava valo-
rizada: a pessoa se formava e ia 
para uma financeira, uma firma 
de auditoria, porque pagavam 
mais, ficando com grande parte 
dos engenheiros que se forma-
vam. Houve, assim, uma per-
da de mão de obra ao longo dos anos. E, 
hoje, ainda tem um pouco disso, porque 
a remuneração para um recém-formado 
nestas áreas continua sendo maior, quase 
o dobro. Mas, hoje, já melhorou. É sempre 
uma questão de remuneração. Se o merca-
do começar a remunerar bem os engenhei-
ros, voltaremos  a ter engenheiros. 
O Brasil passou a crise mundial muito 
rapidamente (graças a Deus!). A en-

genharia civil foi uma área que pouco 
sofreu com a crise, que veio para re-
gularizar o mercado, devido ao “boom” 
de 2007 e 2008. A demanda exagerada 
caiu, mas não se perdeu, nivelou. E 
agora está crescendo de novo. Estamos 
trabalhando nisso, com palestras técni-
cas. Montamos um grupo novo na ABECE 
a partir do ano passado, chamado ABE-
CE Inovação, formado por um grupo de 
engenheiros jovens, que fazem um tra-
balho com escritórios de porte menor 
(em tamanho, mas não em capacida-

de) e com as universidades, 
promovendo palestras para 
mostrar o que é engenharia 
de projetos estruturais. Você 
escolhe o curso sem saber 
muito bem o que é. Às vezes, 
durante o curso, você não 

sabe se vai para obras, 
se vai para projetos, 
se vai para orçamento. 
Então, estamos dan-
do essas palestras para 
mostrar o que é a área 
de projetos estruturais, 
onde ele pode procu-
rar mais informações e 
tudo o mais. 
Temos Comitês Técni-
cos, grupos que estão 
trabalhando no desen-
volvimento de determi-
nada tecnologia. Hoje, 

temos um grupo de trabalho 
sobre o concreto em situação 
de incêndio, que já se tor-
nou Comissão de revisão de 
norma (ABNT NBR  15200), 
cujo projeto deve sair para 
consulta pública em março. 
Outra comissão trabalha no 

tema de pontes e viadutos, que tam-
bém está se encaminhando para ser 
uma Comissão de Norma. Outro Comitê 
está estudando a qualidade do concreto 
na sua produção, controle e aplicação. 
Temos estudado estes temas para soli-
citar, à ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), novas normas ou re-
visão de normas. n

não estou com Pessoal 
suficiente, estou 

traba lhando no limite, 
estou rado, trabalhando 

fora de hora. 


