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1) Número de páginas: o artigo deve obedecer 
ao limite de 12 laudas com 1 200 toques por 
lauda, considerando-se texto e toda a matéria 
agregada como tabelas, figuras, fotos, ilustra-
ções ou desenhos.
2) Matéria agregada: toda a matéria agre-
gada deverá ser inserida no respectivo 
texto da forma pela qual será publicada. 
Na eventualidade de inserção de fotos, as 
mesmas deverão possuir resolução mínima 
de 300 dpi. 
3) Envio: o artigo técnico será enviado por 
e-mail para a secretaria das Divisões Téc-
nicas do Instituto de Engenharia (divtec@
iengenharia.org.br) endereçado ao diretor 
responsável da REVISTA ENGENHARIA, 
com cópia para (engenho@uol.com.br).
4) Análise: o artigo será submetido pelo 
diretor da revista à análise de um ou mais 
membros da Comissão Editorial, um dos 
quais poderá entrar em contato com o autor 
para eventuais esclarecimentos ou comple-

mentações: a) o autor deverá, se de acordo, 
proceder às modificações sugeridas, reen-
viando o artigo revisado completo no prazo 
máximo de 15 dias para o endereço eletrô-
nico indicado pelo membro da comissão 
que o analisou.
5) Os trabalhos técnicos para publicação po-
derão ser elaborados por autor não sócio do 
Instituto de Engenharia, desde que sejam de 
real interesse à profissão.
6) Originalidade: a juízo da Comissão Edi-
torial, não poderão ser inseridos artigos já 
publicados em outros veículos de informa-
ção, salvo se: a) houver interesse na am-
pliação de seu universo de divulgação, pela 
oportunidade e importância; b) tratar-se de 
trabalho apresentado na defesa de tese em 
concursos universitários ou em pós gradu-
ação acadêmica; c) tratar-se de trabalho 
apresentado em congressos ou eventos 
similares, em nome do Instituto de Enge-
nharia, ou apresentados em eventos das 

Divisões Técnicas, inclusive para o concurso 
à premiação anual de trabalhos; d) apresen-
tados em eventos internacionais e ainda não 
publicados em português.
7) Bibliografia: ao final do trabalho será in-
dicada a bibliografia utilizada, indicando-se 
além do autor e nome do trabalho, a edito-
ra, cidade e ano de publicação. No caso da 
Internet, deverá constar o endereço respec-
tivo bem como a data da consulta: a) fica 
implícito que o autor também permitirá a 
publicação da matéria apresentada nos sites 
da REVISTA ENGENHARIA e do Instituto de 
Engenharia na Internet, independentemente 
de autorização expressa para esse fim; b) a 
aprovação de um artigo não implica na sua 
publicação.
8) Informações adicionais podem ser obtidas 
na editora no telefone (11) 5575 8155 ou na 
secretaria das Divisões Técnicas do Instituto 
de Engenharia pelo telefone (11) 3466 9250 
com Claudionor.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGO 

Engenharia perde o criador da pavimentação 
de baixo custo, usada no Programa
de Estradas Vicinais de São Paulo 

aleceu no dia 24 de 
janeiro passado o engº 

Job Shuji Nogami (1925 - 
2010), formado em engenharia de minas 
e metalurgia pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (USP), com es-
pecialização na Purdue University (1958), 
onde se doutorou (1967). Trabalhou no 
DER-SP por 35 anos e foi, por mais de 20 
anos, um dos responsáveis pela linha de 
pesquisa “Desenvolvimento e Supervisão 
da Pavimentação Econômica”. Foi docente 
dos departamentos de Engenharia de Mi-
nas e de Transporte da Politécnica, além de 
fundador do Laboratório de Tecnologia de 
Pavimentação, que hoje leva o seu nome.

Por mais de 40 anos dedicou-se à 
USP e ao desenvolvimento e orienta-
ção de pesquisas sobre as propriedades 
e aplicações dos solos tropicais. Também 
ministrou, na pós-graduação, diversas 

disciplinas e orientou muitas dissertações 
de mestrado e teses de doutorado. É re-
conhecido, no meio rodoviário nacional e 
internacional, como um dos seus maiores 
especialistas; foi mentor e, em parceria 
com Douglas Fadul Villibor, responsável 
pelo desenvolvimento da sistemática MCT 
(Miniatura, Compactado, Tropical) para o 
estudo dos solos tropicais. Foi presiden-
te do Commitee on Tropical Soils da ISS-
MFE - Tropicals’85. Publicou mais de uma 
centena de trabalhos técnicos, vários de-
les premiados. Foi autor de dois livros em 
parceria com Douglas Fadul Villibor, sendo 
um deles, Pavimentação de Baixo Custo 
com Solos Lateríticos, referência na área. 
Membro da Associação Brasileira de Pavi-
mentação (ABPv), foi merecedor de qua-
tro prêmios, incluindo-se o Prêmio Pontes 
Corrêa e outras 16 premiações na área da 
pavimentação. Eternizou seu nome no La-

F boratório de Tecnologia da Pavimentação 
da Escola Politécnica da USP.

O engenheiro Job Shuji Nogami foi 
também o precursor dos estudos do Pa-
vimento de Baixo Custo, utilizado no 
Programa de Vicinais do Estado de São 
Paulo, com uso de solos lateríticos como 
camada de base, sem utilização de esta-
bilizantes tais como: cimento, cal, asfalto, 
hidrofobantes e outros.

Nesses estudos já se previa o uso 
nobre dos recursos manuais enfocando 
o caráter socioambiental e dos impactos 
ambientais nas obras rodoviárias.

Sempre atento aos assuntos ambien-
tais, também fez importantes estudos 
sobre a erosão na faixa marginal aos pa-
vimentos. O primeiro trecho experimental 
construído especialmente para o estudo 
deste tipo de base foi o acesso ao Aero-
porto de Araraquara (SP), em 1973.


