
CONSULTORIAS

JORGE WILHEIM

M
A

RÇ
O

 D
E 

20
10



CO
N

SU
LT

O
RI

A
S 

E 
CO

N
FE

RÊ
N

CI
A

S CONSULTORIAS

cliente: ibam - instituto brasileiro 
de administração municipal
1999

“cidades sustentáveis” para a formula-
ção da agenda 21 - brasil.

cliente: ministério do esporte
2008

canditatura da cidade do rio de Janeiro 
para os Jogos olímpicos de 2016 loca-
lização dos grandes equipamentos e 
seu legado urbano.

cliente: companhia city
2008

elaboração de diversos pareceres ur-
banísticos para diferentes situações em 
bairros da cidade de são paulo.

cliente: emplasa
2009

compartimentação espacial georefe-
renciada da região metropolitana da 
baixada santista com o subsídio ao 
plano estadual de habitação de inte-
resse social - pehis.

cliente: antt - agência nacional 
de transportes terrestres
2009 - 2010

estudos urbanísticos para implantação 
do trem de alta Velocidade - taV em 
são paulo, uso do solo do campo de 
marte e programa de referência para 
suas estações.

cliente: secretaria de planeJamen-
to do estado da bahia
2002

estudo de impacto da implantação do 
complexo industrial Ford nordeste, 
no município de camaçari, região me-
tropolitana de salvador. consórcio com 
intecsa, concremat e bourscheid.
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cliente: cesp/cpFl/eletropaulo
são paulo, sp
1985

estudo do consumo de energia residen-
cial de são paulo.
co-autoria alessandro barghini.

cliente: copersúcar
são paulo, sp
1983

análise da dinâmica do mercado do 
bagaço de cana de são paulo.

cliente: pnud/brasil
1998

cliente: sempla/pmsp
1997

relatório sobre desenvolvimento hu-
mano: Questões urbanas.

projeto de lei do plano diretor do 
município de são paulo (em co-
autoria com adriano branco e  paulo              
germanos). 

cliente: ministério da habitação 
e desenVolVimento urbano do 
goVerno Federal brasileiro
1987

cliente: preFeitura de itagipe (mg)
1986

metodologia de planejamento e novos 
instrumentos de ação.

plano urbanístico.

cLIEntE: ALcOA
1981

primeiro estudo de impacto ambiental 
desenvolvido no brasil, anterior à 
legislação que obriga sua elaboração. 
refere-se à implantação da fábrica de 
alumínio.

cliente: ebtu - empresa brasileira 
de transportes urbanos
1979

políticas de transporte para as cidades 
de salvador e recife.
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cliente: secretaria do bem-estar 
social de são paulo, sp
1970

cliente: companhia de habitação 
de são paulo, sp
1970

subsídios para a política habitacional.

primeiro estudo brasileiro buscando 
quantificar qualidade de vida e maximi-
zar investimentos habitacionais em 
função de qualidade de vida. temas: 
densidade habitacional, custos infra-
estrutura e qualidade de vida.

cliente: anpes
1974

cliente: república do panamá
1972 / 1973

cliente: instituto panameño de 
turismo
1972

análise de problemas emergentes e de-
senvolvimento de estratégias de ação 
governamental.

análise, legislação de uso do solo e pro-
gramação de obras para preservação da 
paisagem.

estudos para implantação de centro de 
eventos e exposições.

cliente: scet - soluções de enge-
nHARIA E tEcnOLOGIA 
1972 / 1973

rodotur - programa de turismo 
rodoviário para o estado de são paulo. 
análise, localização e programação 
de unidades turísticas ao longo de 
rodovias.

cliente: poloamazônia
1977

programa de desenvolvimento de pólos 
agropecuários e minerais.
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Scliente: companhia de habitação 
de são paulo, sp
1970

desenvolvimento de critérios de loca-
lização de conjuntos habitacionais do 
município e análise de indicadores de 
qualidade de vida.

cliente: ipea/serFhau
1968

elaboração de bases de política urbana 
para o desenvolvimento de nove polos 
metropolitanos.

cliente: shell
1964

diagnóstico urbanístico de são paulo, 
prevendo sua expansão e tendências 
até o ano 2000. planejamento,  ca-
racterização e distribuição de serviços 
automobilísticos em pontos de serviço.
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