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Engº. Victor Manuel de Souza Lima

Tributo póstumo de Mario Franco
a um grande engenheiro, 

Victor Manoel de Souza Lima
ntramos juntos na Poli 
em fins de 1946, ele 

em segundo lugar, eu em 

Nessa época, o Victor vinha frequen-
temente à Poli com o belíssimo Cadillac 
cor de vinho do pai, e me dava “carona” 
até em casa. A amizade começou a cres-
cer e ele passou a frequentar a minha 
residência na Alameda Jahú para estu-
darmos juntos. À casa dele, na Avenida 
Angélica, frente à Praça Buenos Aires, fui 
convidado por ocasião de um memorável 
jantar que contou com vatapá e com a 
presença musical de Inezita Barroso; era 
a primeira festa brasileira de que parti-
cipava, visto que eu vivia em ambiente 
predominantemente italiano. Foi também 
nesse período que passamos longas horas 
conversando sobre religião, ele tentando 
entender porque eu, judeu, não queria 
me converter ao catolicismo. Creio que 
ao longo do tempo acabou aceitando 
meus argumentos (identidade, tradição), 
e formou-se assim uma sólida base de 
respeito recíproco que permeou todo o 
nosso relacionamento posterior.

Pouca gente sabe, mas logo depois de 
nossa formatura, o Victor trabalhou por um 
brevíssimo período como engenheiro na 
JKMF, escritório de cálculo estrutural que 
havia sido fundado por Julio Kassoy e por 
mim em 1952. Mas naqueles primeiros tem-
pos a rotina de projeto era repetitiva e te-
diosa, e o Victor se queixava disso dizendo: 
“Mario, você precisa almejar coisas maiores, 
tornar-se especialista em vigas de grande 
vão, em edifícios altos...”.  Não é preciso di-
zer que daí por diante essa frase passou a 
nortear meus planos profissionais. Logo saiu 
da JKMF para ser assistente da cadeira de 
Pontes e Grandes Estruturas (Gravina) e em 
seguida da de Resistência dos Materiais e 
Estabilidade das Construções (van Langen-
donck), início de uma fulgurante carreira 
universitária. Suas impecáveis apostilas fo-
ram fundamentais para o ensino de gera-
ções de politécnicos.

É dessa época o interesse do Victor pela 
Teoria da Plasticidade, cuja semente inicial 
foi plantada por uma memorável pales-
tra proferida na Poli pelo Prof. Belluzzi de 
Bologna (cujos livros de texto formaram 
parte obrigatória de nossas bibliotecas). 
O Victor, caracteristicamente, estudou o 
assunto, aprofundou-o e conquistou meu 
interesse, dando-me um resumido curso 
de Plasticidade, com sua extraordinária 
clareza. Logo me colocou a seguinte ques-
tão: “O aço tem capacidade praticamen-
te ilimitada de plastificação, obedecendo 
assim rigorosamente àquela Teoria. Mas, 
e o concreto? Quais são suas limitações 
quanto à plastificação das seções?”. Incen-
tivou-me a estudar esse assunto, do que 
resultou, em 1957, um pequeno artigo 
que publiquei na REVISTA ENGENHA-
RIA. Excetuando-se o Victor, que eu saiba 
aqui no Brasil ninguém o leu. No entan-
to, meses depois recebi do próprio Victor 
um envelope que havia chegado em meu 
nome no Departamento de Estruturas da 
Poli: tratava-se de uma carta em francês 
do Prof. tcheco Milik Tichy (que acabou 
tornando-se um mestre em plasticidade 
do concreto) comentando o meu artigo. 
É claro que compartilhei esta alegria com 
o Victor, meu mentor. Iniciou-se uma in-
tensa correspondência, acompanhada pelo 
envio de diversos interessantíssimos arti-
gos do Prof. Tichy, sempre em francês com 
tradução russa ao lado (tempos de “corti-
na de ferro”!). Quantas consequências po-
sitivas surgiram daquela motivação inicial 
que o Victor provocou!

Por indicação do Victor, fui convidado 
em fins dos anos 1950 pelo Prof. Telemaco 
para lecionar Exercícios de Resistência dos 
Materiais a uma turma de mecânicos-ele-
tricistas, como professor substituto. Foram 
dois anos muito interessantes para mim, 
pois precisei me aprofundar (com a preciosa 

E
nono. No primeiro ano, em 1947, pouco nos 
falamos um com o outro. Éramos de “pane-
las” diferentes: ele, brasileiro, vindo do Colé-
gio São Luiz; eu, italiano, do Colégio Dante 
Alighieri. Em minha “panela’, o Dante Mar-
tinelli e o Vincenzo Albanese; na dele, o Luiz 
Patrício Cintra do Prado e o Wilson de Araújo 
Costa. Acho que talvez o primeiro contato 
tenha sido assim: o Victor(*) dizendo “... Ma-
rio, você que é tão bom em Física, veja se re-
solve esta dúvida”. (Eu andara tirando notas 
máximas nas provas de Física, e era apelida-
do – com característica ironia universitária 
– “o pai da Física”.) Não lembro se resolvi o 
“galho”, mas foi o começo de nossa amizade.

Já a partir do segundo ano as trocas de 
ideias foram ficando mais e mais frequentes: 
Cálculo II (o temível Camargo, cujo livro de 
Cálculo Vetorial era apelidado “Aventuras de 
um vetor travesso”), Mecânica Racional (o 
brilhante Breves), Física II (o excelente Cintra 
do Prado). Tivemos longas conversas sobre 
as equações diferenciais da Eletrodinâmica. 
E com as aulas do Prof. Telemaco van Lan-
gendonck, passou a haver uma infinidade de 
assuntos a discutir.
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ajuda do Victor) em Teoria da 
Elasticidade, estudando Sokol-
nikof, Timoshenko e Den Har-
tog. Depois de mais dois anos 
na cadeira de Concreto (Prof. 
Nilo Amaral) a pressão do meu 
escritório de engenharia sendo 
muito grande eu desisti de dar 
aulas. Mas ficou, por sugestão 
do Prof. Nilo, a ideia de fazer 

doutorado. No início dos anos 1960 ainda 
não existia a análise matricial das estru-
turas por meio de computadores (da qual, 
como veremos, o Victor foi um pioneiro), e a 
análise global dos edifícios altos para cargas 
laterais começava então a ser efetuada com 
o Método do Meio Elástico Contínuo. Este 
foi o tema de minha tese, na qual apliquei 
os princípios do Método a estruturas espa-
ciais com dois eixos de simetria; até então 
só se conhecia a análise plana. Após montar 

minhas equações diferenciais (um sistema 
de cinco equações lineares de 2ª. Ordem, re-
duzidas depois a uma única equação linear 
de 4ª. Ordem) precisava, uma vez integrada 
essa equação (o que consegui) fazer aplica-
ções numéricas. O Victor, que acompanha-
va de perto meus esforços, já estava então 
começando a trabalhar com o computador 
IBM 1640 da USP, e sugeriu-me escrever 
um programa para poder com facilidade 
efetuar tais aplicações. Ensinou-me Fortran 
IV, com a linguagem do qual escrevi a tese; 
ajudou-me a perfurar os “decks” de cartões 
e prontificou-se a levá-los à USP para pro-
cessar meus exemplos. Nunca esquecerei a 
emoção (minha, é claro, mas também dele) 
quando apareceram os primeiros resultados 
impressos: estavam certos!!!

Enquanto escrevia minha tese (levou 
alguns anos, e só foi defendida em 1967 
diante de uma banca da qual o Victor par-

ticipou), ele defendeu a dele e em seguida, 
em 1964, enfrentou a livre docência. Fui à 
Poli assistir à defesa. Lá estava a família do 
Victor, lá estavam os colegas e amigos. Um 
dos membros da banca era o Prof. Figuei-
redo Ferraz; chegada a vez dele arguir, fez 
uma série de graves objeções e finalmente 
pegou um pequeno livro, dizendo: “O que 
Vossa Senhoria apresenta em sua tese está 
tudo aqui, neste livro russo” (o Prof. Fer-
raz tinha estudado russo). Gelei. Pensei: o 
Victor está perdido, será reprovado! Mas 
enganava-me: chegada a vez de responder, 
ele levantou-se calmamente, rebateu ponto 
por ponto todas as questões levantadas, in-
formou que conhecia, sim, o tal livro russo, 
mas que o que ele apresentara na tese não 
estava naquele livro. Ao que o Prof. Ferraz 
disse: “Sabia disso tudo, mas minha inten-
ção era justamente evidenciar a força do 
candidato”. Deu nota máxima, como aliás 
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deram os demais membros 
da banca.

Quando em 1967 de-
fendi tese, minha mulher 
Gabriella estava muito do-
ente, com leucemia, vindo a 
falecer em janeiro de 1968, 
depois de 14 anos de casa-
dos. Tínhamos quatro filhos,  
com 13, 11, 10 e 4 anos. Foi 

o período mais sombrio de minha vida. Em 
1969 estava pensando em casar novamente, 
com a Ilda, que é 16 anos mais jovem. Dian-
te de vários pareceres contrários, fui pedir 
conselho ao Victor, cuja opinião eu prezava 
acima de qualquer outra. Lembro até hoje 
os detalhes de nossa conversa. “Victor, eu 
gosto muito dela, mas é bem mais jovem do 
que eu”. “Sorte sua! Case!”, disse ele enfati-
camente. Foi decisivo: casei, e fiquei deven-
do ao amigo Victor os mais de 40 anos desse 
meu feliz segundo casamento e da filha que 
dele nasceu.

Nessa época (continuo falando dos anos 
1960) o Victor começou a estudar Análise 
Matricial das Estruturas (tema de sua tese de 
livre docência em 1964). Lembro-me das ex-
plicações que me dava, escritas com precisa 
caligrafia e com a clareza que o caracteriza-
va: ... “matriz de rigidez do elemento”, “matriz 
de rigidez da estrutura desmontada”, “matriz 
de incidência”... Era a aurora da nova era da 
Análise Matricial, disciplina da qual foi em 
seguida professor na Poli juntamente com 
Teoria dos Elementos Finitos. Logo escreveu 
programas para a análise de pórticos pla-
nos e grelhas; e foi em 1964 que, prestando 
consultoria a meu escritório, processou, com 
programa por ele desenvolvido, um grande 
pórtico destinado a suportar os pesados for-
nos elétricos da Eletrosiderúrgica Brasileira 
(Sibra) em Salvador. Foi a primeira estrutura 
projetada em minha empresa com auxílio de 
computador.

Em 1969 o Victor foi a Portugal com a 
família. Estavam em Lisboa quando ocorreu 
o grande terremoto daquele ano, que voltan-
do ao Brasil nos descreveu dramaticamente, 
com minúcias. Lá teve contatos com os pro-
fessores Júlio Ferry Borges, Eduardo de Aran-
tes e Oliveira e José de Oliveira Pedro, inician-
do sólidas amizades e alcançando o merecido 

respeito dos portugueses, que marcou pro-
fundamente toda a sua vida profissional. 
Visitou a Ponte sobre o Tejo (então Ponte 
Salazar) e trouxe ao Brasil exemplares do 
livro publicado em 1966 pelo Gabinete da 
Ponte, doando-me um deles. Em 1971 par-
ticipou, na África Portuguesa, das Jornadas 
Luso-Brasileiras de Engenharia Estrutural, 
experiência que depois compartilhou, como 
sempre com entusiasmo, com seus amigos.

A partir do pórtico pioneiro da Sibra, o 
Victor, paralelamente à sua brilhante car-
reira universitária, passou a atuar como 
consultor de diversas empresas de projeto 
estrutural, entre as quais a Serete, e tam-
bém a JKMF. Em 1969 processou, a meu pe-
dido, a esbelta casca poliédrica do Palácio 
das Convenções do Parque Anhembi. Tinha 
passado a época da tediosa rotina dos pri-
meiros tempos, as estruturas tornavam-se 
mais complexas e desafiadoras, já havendo 
programas poderosos, que ele passou a do-
minar e que necessitavam do emprego dos 
grandes computadores da época: surgiram 
o STRESS, o STRUDL, o ANSYS, o SAP e ou-
tros programas de análise estrutural. Os di-
versos problemas de meu escritório a serem 
analisados eram por nós minuciosamente 
estudados de modo a modelá-los eficiente-
mente; o Victor se encarregava do preparo 
dos cartões e do processamento. Começou 
com o IBM 1160, e depois passou a utilizar 
mainframes de grande porte como o da 
Control Data e outros. Mas igualmente im-
portante era a cuidadosa análise e interpre-
tação dos resultados, que fazíamos à noite, 
debruçando-nos sobre os resultados numé-
ricos e procurando dar-lhes lógica e signi-
ficado. Era a etapa necessária para se tirar 
corretamente o máximo proveito da grande 
massa numérica de informação. Analisamos 
grandes viadutos curvos em seção caixão, e 
passamos a dominar os problemas da torção 
de St. Venant, da flexo-torção e da defor-
mação transversal das seções. Os resultados 
numéricos enriqueciam nossa bagagem te-
órica aumentando nossa compreensão des-
ses problemas.

Em 1971, o Victor era chefe do Depar-
tamento de Engenharia de Estruturas e 
Fundações da Poli, por sinal o mais jovem 
professor daquele departamento. Naquela 

época, por força da recente reforma uni-
versitária, as disciplinas da área de Estru-
turas e Fundações já eram ministradas na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
USP (FAU) por professores do Departamen-
to da Poli. E naquele ano estava havendo 
uma crise na FAU, nas disciplinas Resis-
tência dos Materiais e Estabilidade das 
Construções e Sistemas Estruturais I, com 
reprovação em massa. Sabedor de meu in-
teresse pela arquitetura e do bom diálogo 
que no exercício da profissão eu conseguia 
manter com os arquitetos, convidou-me a 
lecionar essas disciplinas naquela faculda-
de: “Mario, a FAU é sua”, disse com o tom 
enfático que por vezes o caracterizava. O 
desafio era grande: montar um curso de 
estruturas que despertasse o interesse dos 
alunos, motivando-os a adquirir aquela 
que é uma das ferramentas essenciais do 
arquiteto: a profunda compreensão do 
funcionamento estrutural. Foi um grande 
presente, este que recebi do Victor, pelo 
qual lhe sou muito grato. O curso (que dis-
cuti amplamente com ele, então meu che-
fe) foi, creio, bem-sucedido, a julgar pelos 
muitos ex-alunos que encontrei mais tarde 
em meus contatos profissionais. Em 1974 
o Victor e eu organizamos na FAU (onde 
acabei lecionando até os meus 70 anos, 
em 1998) um encontro nacional sobre o 
ensino das estruturas em faculdades de 
arquitetura; gerou intensos e apaixonados 
debates, e certamente foi um divisor de 
águas no ensino daquelas disciplinas pelo 
Brasil afora.

Em meados dos anos 1970 o Victor 
foi convidado pela Promon para trabalhar 
naquela empresa, com cargo de diretor. 
Manteve, em tempo parcial, sua brilhan-
te atividade acadêmica, porém cessou a 
possibilidade de prestar consultoria a 
empresas de estruturas. A JKMF começou 
a desenvolver programas próprios (com 
preciosa orientação do Victor) e a utili-
zar diretamente os serviços computacio-
nais da Control Data. Na Promon, o Victor 
passou a se interessar pelas grandes bar-
ragens, que naquela época começavam a 
ser construídas no Brasil; participou ati-
vamente dos projetos de Itaipu, de Xin-
gó e de outras usinas hidroelétricas, pas-
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sando a integrar a Comissão 
Internacional de Itaipu, na 
qual permaneceu até o fim 
da vida. Escreveu importan-
tes trabalhos sobre temas re-
lacionados às barragens, pelo 
menos um dos quais com o 
também inesquecível Décio 
de Zagottis, do qual era co-
lega de trabalho na Promon 

e no Departamento de Engenharia de 
Estruturas e Fundações da Poli. Parti-
cipou de importantes encontros sobre 
barragens em Portugal, e também na 
Índia, em mais uma de suas memoráveis 
viagens que tanto gostava de relatar aos 
amigos. Sabendo que na época eu come-
çava a lecionar, na FDTE, um curso sobre 
edifícios altos, trouxe-me da Índia uma 
foto da alta torre de Qtab, construída em 
pedra, explicava-me, ao mesmo tempo 
da Torre de Pisa.

O Victor gostava de viajar. Em 1975 ha-
víamos estado, minha esposa Ilda e eu, em 
Madri, em companhia dele e da Nilza. Ago-
ra, em 1981, planejávamos uma viagem aos 
Estados Unidos, país que ele conhecia bem, 
desde sua viagem de núpcias em 1954 (con-
tava ter lá conhecido o Prof. Hardy Cross!) 
mas no qual eu nunca havia estado. O Vic-
tor estudou minuciosamente os detalhes da 
viagem. Em Los Angeles, primeira etapa, lá 
estavam eles nos esperando: hotel, visita à 
Disneyland, aluguel de carro, tudo prede-
terminado por ele. Viagem espetacular pela 
costa da Califórnia, passando por Monterey 
e Carmel, até San Francisco. Lá também, 
conhecia tudo: hotel Francis Drake, Embar-
cadero, Ghirardelli Square, Pier 31... Até um 
musical, “Annie”, ele tinha escolhido para 
assistirmos. E finalmente, a última etapa – 
Nova York: hotel com vista para o Central 
Park, Museum of Modern Art, Metropolitam 
Museum, Museum of Natural History, a Frick 
Collection de que ele tanto gostava, circum-
navegação da Ilha de Manhattan, jantar 
no restaurante mais alto do mundo, numa 
das Torres Gêmeas. Será impossível voltar 
a Nova York sem lembrar aquela primeira, 
longínqua viagem em companhia deles.

No começo dos anos 1980 a minha 
atenção, e a dele, voltaram-se para os pro-

blemas de instabilidade, flambagem, “snap 
through”, não-linearidade física e geomé-
trica. Tivemos inúmeras conversas (sempre 
noturnas) sobre esses temas, que ele domi-
nava com sua peculiar clareza. Eu estava 
projetando uma estrutura particularmente 
alta e esbelta, e pretendia efetuar uma aná-
lise P-Delta, por iterações manuais sucessi-
vas (não havia ainda programas disponíveis 
para efetuá-la automaticamente). Para ve-
rificar a precisão desse método, combina-
mos que ele processaria o modelo através 
do programa NO-LINE ao qual tinha acesso, 
para depois apresentarmos ambas as solu-
ções numa palestra no Instituto de Enge-
nharia. No entanto, não houve tempo para 
compararmos nossos respectivos resultados, 
e assim chegamos à palestra, cada um sem 
saber o que o outro tinha encontrado. Co-
mecei  apresentando minha metodologia e 
meus números, e o Victor me acompanhava 
dando os números dele. Fomos assim des-
cobrindo, na hora, que os resultados pra-
ticamente coincidiam, o que acrescentou 
“suspense” a nossa apresentação. Anos mais 
tarde, faríamos outra palestra improvisada, 
esta “a dez mãos” de que falarei adiante.

Outro tema de interesse comum pren-
dia-se à personalidade e à obra de Einstein. 
Em 1985 deu-me o Victor a belíssima bio-
grafia Subtle is the Lord, de Abraham Pais. 
Intrigavam-no as equações da Relativida-
de Restrita. Anos mais tarde, retomamos 
o tema: havíamos lido ambos um pequeno 
volume, escrito em 1916 por Einstein, Re-
lativity, e o Victor, não satisfeito com uma 
das deduções ali contidas, apresentou-me, 
nada menos que outra dedução, desenvol-
vida por ele, mais rigorosa. Isto, em 2008, 
quando me deu outro livro sobre a vida de 
Einstein, de Walter Isaacson. Ele pretendia 
voltar ao tema das equações de Einstein, 
para novas discussões; infelizmente não 
houve tempo.

Creio que foi em 1989 que se desligou 
da Promon, para ficar na Poli em tempo 
integral. Já há bom período professor ti-
tular, foi pela segunda vez chefe do De-
partamento de Engenharia de Estruturas 
e Fundações. Desta vez, era o professor 
mais idoso daquele departamento, fato 
que, divertido, gostava de comentar. Na-

quela época, foi também presidente do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 
e pró-reitor de gradução da USP. Recebeu 
o título de Professor do Ano.

Em 1995, tanto o Victor como eu está-
vamos notando que nosso amigo Décio de 
Zagottis não estava bem de saúde. Combi-
namos um jantar com ele, para transmitir-
lhe a nossa percepção e alertá-lo. Está-
vamos realmente preocupados, e pouco 
tempo depois soubemos tratar-se de doen-
ça gravíssima, que acompanhamos juntos, 
passo a passo, e que o levou à morte poucos 
meses depois, em 1996. Foi um luto profun-
do, que compartilhamos, pois o Décio era 
um grande amigo nosso, cuja falta se fez 
dolorosamente sentir.

Em 1995 “inventamos”, por iniciativa 
do Victor, outra palestra no Instituto de 
Engenharia, que denominamos “Novos 
diálogos sobre a ciência das construções”. 
Tratava-se de falar dos recentes progres-
sos da engenharia estrutural. Resolvemos 
apresentá-la de forma original, e que 
pudesse motivar os ouvintes sem abor-
recê-los. Fizemos a palestra iniciando-a 
sob forma de diálogo entre Galileu (re-
presentado por mim) e seu interlocutor 
Salviati (representado pelo Victor), nobre 
sábio veneziano que comparece efetiva-
mente nos Dialoghi di due Nuove Scienze 
do gênio pisano. Falamos da engenharia 
estrutural dos edifícios altos, em termos 
apropriadamente arcaicos, referindo-nos – 
como Galileu – aos fenômenos dinâmicos 
(vento, sismos) como sendo “movimentos 
violentos”, e chamando os computadores, 
protagonistas obrigatórios de nossa pales-
tra, como sendo “máquinas matemáticas”. 
Seguiu-se uma apresentação sobre cate-
drais góticas, por Henrique Lindenberg, 
rebatizado, para a ocasião, “Tilimontanus”, 
o sobrenome dele (Linden = tílias; Berg = 
montanha) latinizado à moda renascentis-
ta. O Ruy Pauletti (“Paulus”) falou do pal-
pitante tema da fusão nuclear controlada, 
que será um dia imensa fonte inesgotável 
e limpa de energia e que vem sendo es-
tudada por físicos do mundo inteiro com 
utilização de máquinas (há duas na USP) 
chamadas Tokamak, uma das quais o Ruy 
tinha ajudado a projetar.  Por fim, o Fer-
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nando Stucchi (nem sei se 
teve pseudônimo) discor-
reu sobre a engenharia das 
pontes. A longa palestra 
improvisada, quase uma 
apresentação teatral, foi 
um grande sucesso, que pu-
demos medir não somente 
pela reação entusiástica do 
público, mas também, so-

bretudo, por nossa grande diversão em pre-
pará-la e apresentá-la. Pediram-nos para 
refazê-la, mas tratava-se de evento não re-
petível. Creio que foi gravada em áudio pelo 
Instituto de Engenharia. 

Quando em 2001 foi-me concedido pelo 
Instituto de Engenharia o título de “Emi-
nente Engenheiro do Ano” coube ao Victor 
dirigir-me a saudação de praxe. A solene ce-
rimônia realizou-se no auditório do Palácio 
do Governo, com a presença do Prof. Hélio 
Guerra Vieira, presidente do Instituto de En-
genharia e ex-diretor da Poli, do governador 
do Estado, Dr. Geraldo Alckmin, e de grande 
público. O Victor pronunciou um magnífico, 
vibrante discurso, que me emocionou muito 
e que provocou o seguinte comentário do 
governador: “Não sabia que houvesse po-

etas entre os engenheiros!”, frase que foi 
relembrada por nós com satisfação em di-
versas ocasiões.

Há três anos escrevi um trabalho sobre 
bases circulares de tubulões, que estudei 
com elementos sólidos utilizando o pro-
grama SAP 2000. No processamento do 
modelo tridimensional que montei apare-
cia no eixo de simetria uma singularidade 
numérica. Quando apresentei o trabalho 
no Instituto de Engenharia, o Victor ficou 
intrigado com aquela singularidade. De-
pois, junto com o Ruy Pauletti, processou 
meu modelo no ANSYS e, através de uma 
modelagem diferente, eles conseguiram 
remover a singularidade. Vieram juntos em 
minha casa uma noite, com o notebook do 
Ruy, para mostrar seus resultados. Mudei 
então a estratégia de modelagem e, dias 
depois, consegui eliminar a singularidade 
também no SAP, apresentando uma se-
gunda palestra com dados mais refinados. 
Mais uma vez: obrigado, Victor!

Abateu-o fortemente a longa doença do 
irmão Murilo, ao qual era afetivamente muito 
ligado. Contava-me de suas visitas ao hospital, 
do coma, dos momentos de lucidez, que ele 
vivenciava com grande intensidade e emoção, 

Engenharia perde Marcio Rillo
aleceu de causas naturais, no dia 24 
de maio passado, o reitor do Centro 

Universitário da Fundação Educacional 
Inaciana (FEI), professor doutor Marcio 
Rillo. Nascido em Apucarana (PR), Marcio 
Rillo tinha 56 anos e estava à frente do 
Centro Universitário da FEI desde janeiro 
de 2002. 

Formado pela FEI em Engenharia 
Elétrica com ênfase em Eletrônica e em 
Economia pela Universidade de São Paulo 
(USP), Marcio Rillo era mestre, doutor e 
livre-docente em Engenharia Elétrica pela 
Escola Politécnica da USP, tendo coorde-
nado a pós-graduação e orientado diver-
sos trabalhos de doutorado e mestrado 
nas áreas de automação industrial e inte-
ligência artificial. 

Marcio Rillo era membro do Conselho 
Superior de Tecnologia e Competitivida-

de (Contec) da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp) e também 
membro do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura de São Bernardo 
do Campo. 

O professor Rillo realizou várias pes-
quisas no exterior, principalmente na Ale-
manha e França. Neste último país realizou 
estudos nos laboratórios da Ecole National 
Superieure d’Arts et Metiers/Paris, para 
aprimorar os laboratórios da FEI. No Insti-
tut fuer Prozessrechentechnik und Robo-
tik (IPR), da Universidade de Karlsruhe, na 
Alemanha, Marcio Rillo cursou “doutorado 
sandwich” e fez pós-doutorado como bol-
sista do Deutscher Akademischer Austaus-
chdienst - Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico e do CNPq. 

Ex-membro do Comitê Assessor da Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – 
instituição ligada 
ao Ministério da 
Educação) na área 
de Engenharia IV 
(Elétrica e Biomé-
dica), Marcio Rillo foi consultor ad hoc do 
CNPq, Faperj, Fapergs, Fapesp, entre outras 
instituições. Presidiu a Sociedade Brasileira de 
Automática (SBA), duas edições do Simpósio 
Brasileiro de Automação Inteligente e tam-
bém o Congresso Brasileiro de Redes Neurais. 
Foi agraciado com o II Prêmio Nacional de 
Informática da Secretaria Especial de Infor-
mática do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
pelo 1º lugar no Concurso Categoria Software, 
com o trabalho “Utilização de Redes de Petri 
em Sistemas de Manufatura”. 

O professor doutor Marcio Rillo deixa 
duas filhas: Regina e Marina.

F

até o falecimento do irmão há poucos meses.
Jantamos juntos, pela última vez, na 

casa de nossos amigos Lauro Modesto dos 
Santos (também engenheiro e ex-professor 
da Poli) e Edith, para que eu lhes apresen-
tasse o resumo de uma palestra à qual eles 
não haviam podido comparecer. O Victor já 
estava muito doente, mas surpreendeu-nos 
pela grande lucidez dos comentários, que 
fez como sempre com precisão conceitual, 
numa folha de papel, a lápis, com sua bela 
caligrafia. O tema relacionava-se com a me-
todologia construtiva dos edifícios altos, mas 
ele prontamente mencionou um exemplo de 
situação análoga e pertinente, referente à 
construção de barragens de gravidade, tema 
de sua especialidade. Faz pouco tempo.

Despedimo-nos no quarto do Incor. 
Apertou minha mão com sua firmeza ca-
racterística, olhou-me nos olhos e abriu seu 
largo sorriso.

Imagino-o agora entre os Eleitos, dia-
logando com Galileu e com Einstein, eter-
namente. 

(*) O engº Victor Manoel de Souza Lima 
faleceu no dia 15 de junho passado, aos 
81 anos, devido a problemas cardíacos.


