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Novos conselheiros  
tomam posse
Festa e reflexões sobre 
responsabilidades e desafios 
marcam o início dos mandatos.
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Propostas de revisão em 
setor estratégico 
José Luiz Alquéres aponta 
caminhos para o aprimoramento 
do setor elétrico brasileiro.

HOMENAGEM

Reconhecimento a 
uma entidade com 
objetivos comuns

Com histórias que se tangenciam, 
Clube homenageia a Sociedade dos 
Engenheiros e Arquitetos do Estado 
do Rio de Janeiro.
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TECNOLOGIA

SAE apoia grupo 
de foguete em 
evento nacional

Estudantes de engenharia, com o 
apoio do Clube, testam na Unidade 
Zona Oeste motor de foguete fruto 
de cooperação tecnológica nacional. 
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Momentos decisivos da história da Eletrobras
Maior grupo do setor elétrico da América Latina, a 
Eletrobras, criada há 55 anos e controlada pelo Estado 
brasileiro, está mais uma vez ameaçada. Sucessivas reformas, 
a de 1995, a de 2004 e a de 2012, descaracterizaram o 
exitoso modelo que, com a Eletrobras à frente, possibilitou 
que em pouco mais de 30 anos fosse assegurado o 
suprimento de energia elétrica essencial ao nosso 
desenvolvimento. O Ministério de Minas e Energia 
propõe agora nova reforma, desta feita para privatizar 
até 14 usinas hidrelétricas operadas por Furnas, Chesf 
e Eletronorte, empresas integrantes da Eletrobras. A 
perspectiva é, também, vender as Sociedades de Propósitos 
Específicos (SPEs), como Jirau, Santo Antonio e Belo 
Monte. O objetivo é ampliar o mercado livre de energia, o 
que significa transformar a energia elétrica em um produto 
comercial (commodity), deixando de ser serviço público 
essencial, como determina o artigo 21, inciso XII, item b da 
Constituição Federal de 1988.

ENERGIA

páginas 6 e 7
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Alerta geral: é forte a probabilidade do aumento do valor das tarifas para o consumidor e é grande o risco da descentralização 
do sistema elétrico como um todo.
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Por um projeto nacional, antes que seja tarde
O Clube de Engenharia se reuniu em assembleia 
solene para a posse de membros do Conselho 
Diretor, recentemente eleitos. Empossados 
conselheiras e conselheiros, e apesar de ser ocasião de 
regozijo e congraçamento, o que se constatou foi o 
consenso de que o momento que o Brasil vive exige 
de todo o corpo dirigente do Clube de Engenharia 
profunda reflexão sobre os retrocessos que nos 
assolam A responsabilidade que cabe a cada um, 
como profissional, como empresário, como liderança 
ou como cidadão, deixou evidente a necessidade de 
se aprofundar a perspectiva de união de forças,  para 
resistir ao desmonte, que está em curso, da nação 
brasileira.

Com o compromisso indeclinável com a engenharia, 
com a soberania e com a democracia, a Casa tem o 
dever de propor à sociedade, saídas para a atual crise 
que está a liquidar o esforço de gerações de brasileiros 
desde a década de 1930. Políticas que vêm sendo 
implantadas pelo governo Temer, e o grupo que o 
cerca no poder, não têm qualquer compromisso com 
a sociedade, com a democracia e com a soberania 
brasileiras. 

E não nos basta denunciá-las. 

É nosso papel, articulados com outros segmentos 
da sociedade, propor um projeto nacional. É nessa 
direção que apontam todas as nossas ações nos 
últimos meses. Assim fizemos contra o desmonte 
da Petrobras, patrimônio do povo brasileiro, que 
vem se transformando em mera produtora de óleo. 
Assim reagimos à inaceitável venda das reservas do 
Pré-Sal às empresas estrangeiras. Da mesma forma, 

fortalecemos o movimento de resistência à 
política de transformar o BNDES, principal 
indutor do nosso desenvolvimento industrial, em 
um banco comercial, em benefício exclusivo do 
mercado financeiro.

É responsabilidade nossa propor caminhos, 
como também fizemos há pouco, para impedir a 
alienação do patrimônio da Eletrobras. Cabe-nos 
discutir o petróleo, a mineração, a infraestrutura, 
a industrialização e tudo o que diz respeito às 
questões da engenharia que se colocam para a 
sociedade. 

Estamos assistindo a uma liquidação acelerada, 
sistêmica e avassaladora de um país que está 
entre as dez maiores economias do mundo, 
frente a uma sociedade perplexa que já está 
se tornando infensa à gravidade dos crimes 
praticados. 

O quadro é de extrema gravidade. Conclamamos 
conselheiros e diretoria a unirmos todos os 
nossos esforços, o mais rápido possível, para 
oferecermos à sociedade propostas para a 
construção da grande nação brasileira do século 
XXI.

Antes que seja tarde demais!        

A Diretoria                                    

www.clubedeengenharia.org.br
mailto:comunicacao@clubedeengenharia.org.br
www.clubedeengenharia.org.br
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O processo eleitoral, seja ele 
para eleição de nova diretoria, 
para a renovação do terço do 
Conselho Diretor ou para a 
comissão executiva das Divisões 
Técnicas Especializadas, sempre 
foi um momento de construção 
na história centenária do Clube 
de Engenharia. Como em anos 
anteriores, chapas apresentaram seus 
programas, confrontaram ideias e 
buscaram na unidade a força para 
enfrentar as questões que, acima 
de tudo, ameaçam a soberania 
nacional. Há muitos anos o pleito 
eleitoral não ocorria em conjuntura 
tão conturbada, com a própria 
democracia em risco e bens públicos 
leiloados à iniciativa privada.

ELEIÇÕES 2017

Renovado, Conselho Diretor se mobiliza em defesa da engenharia

No dia 11 de setembro tomaram 
posse aqueles que, no Conselho, 
enfrentarão os desafios que se 
apresentam. 

Maria Glícia da Nóbrega 
Coutinho foi a responsável por 
conduzir o processo eleitoral 
de 2017.  “O Clube é a casa 
do engenheiro. É o fórum 
propício para as discussões da 
categoria, levando em conta as 
prioridades para a soberania e 
o desenvolvimento econômico 
com inclusão social. Para além 
do exercício cidadão de escolher 
seus representantes, essa é uma 
oportunidade de nos organizarmos 
e pensarmos juntos a nossa 

colaboração para um projeto de 
país”, destacou.

O presidente Pedro Celestino 
encerrou a assembleia com um 
alerta que transcrevemos no 
editorial, página 2 desta edição. O 
posicionamento expresso representa 
hoje a visão da diretoria do Clube 
de Engenharia e uma prioridade 
nas ações do Conselho Diretor no 
próximo triênio.  

Foram eleitos para compor o 
terço do Conselho Diretor para 
o triênio 2017 – 2020, por ordem 
de votação: Iara Maria Linhares 
Nagle, Maria Alice Ibañez Duarte, 
Bruno Contarini, Sergio Niskier, 
Sérgio Medina Quintella, Alberto 

Balassiano, Alcides Lyra Lopes, 
Eduardo José Costa König da 
Silva, Guilherme de Oliveira 
Estrella, Leon Clement Rousseau, 
Guaraci Corrêa Porto, Cesar 
Duarte Pereira, Nilo Ovídio 
Lima Passos, Olga Cortes Rabelo 
Leão Simbalista, Ceres Regina 
de Santa Rosa, Carlos Sezinio de 
Santa Rosa, Francisco Petruccelli, 
Jorge Ricardo Bittar, Irineu 
Soares, Arnaldo Silaid Muxfeldt, 
Benedicto Humberto Rodrigues 
Francisco, Fernando José Correa 
Lima Filho, Alcebíades Fonseca, 
Estellito Rangel Junior e Rafael 
Oliveira da Mota.

Leia mais: bit.ly/posseconselheiros

“Que tenhamos a coragem de 
defender as empresas geradoras da 
boa tecnologia, não permitindo sua 
destruição com a indesejada invasão 
estrangeira. Está havendo um 
verdadeiro desmonte da engenharia 
nacional. O Brasil entrou em 
liquidação. Devemos resistir. Fazer 
propostas e um trabalho forte 
junto ao Legislativo e Judiciário 
nacional, e diretamente junto à 
opinião publica, de forma didática 

“O Brasil entrou em liquidação. Devemos resistir”
e direta, buscando a valorização da 
soberania e da engenharia nacional. 
Devemos ir para as ruas, através 
das redes sociais, para impedir esse 
sucateamento da nossa tecnologia.  
Esse foi o tom do discurso de posse 
proferido por Iara Maria Linhares 
Nagle, representando, como a 
mais votada, seus colegas recém-
eleitos. (...) “Talvez tenhamos que 
nos reinventar. Este talvez seja o 
compromisso que devemos assumir 

neste novo mandato. Mudar. 
Mudar corajosa e relevantemente 
(...) ajudar na busca do resgate da 
valorização da área tecnológica 
do País e da interlocução com 
representantes na política da 
engenharia. Um “Basta!” à crise 
que o país atravessa. “Esse 
trabalho deve começar já. Não 
podemos esperar 2018”, ressaltou 
Iara.

Iara Nagle, conselheira mais votada fala 
em nome dos eleitos.

Conselheiros eleitos comemoram a vitória na festa da posse.

http://bit.ly/posseconselheiros
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Vivemos no pós COP 21 e COP 22, com 194 países signatários de uma convenção mundial do clima. 
Como querer mudar o setor elétrico ignorando este tema?

Por José Luiz Alquéres*

Verificou, como era de bom senso 
esperar, que muito pelo contrário, 
os países que faziam evoluir as 
regras de acordo com as tendências 
e características econômicas e 
sociais eram os que melhor se 
apresentavam. Havia, porém, um 
contraponto: evoluir mantendo 
um norte definido, sem guinadas 
provocadas por modismos e 
experimentações.

Devemos, portanto, de início saudar 
o Ministério de Minas e Energia 
por, finalmente – depois de mais 
de 13 anos de um ajuste maior no 
modelo e cinco anos da malfadada 
MP 579 e suas consequências –, 
dispor-se a revisitar o modelo do 
setor. E mais, fazer isso por meio 
de consulta pública que recolheu 
contribuições gerais, inclusive do 
Clube de Engenharia, até o ultimo 
dia 17 de agosto.

A proposta governamental 
procura atacar alguns pontos onde 
as disfuncionalidades setoriais 
causam enormes problemas, 
tais como a enorme e inédita 
judicialização entre os agentes do 
setor. Certamente foram ouvidos 
os agentes setoriais mais expostos a 
este tipo de problemas: geradores, 
comercializadores, grandes 
consumidores e um ou outro setor 
de energias alternativas.

Embora muitas propostas desta 
Consulta Pública CP-33 possam 
representar um alívio nas precárias 
condições atuais, é um pouco de 
pretensão achar que isso, por si só, 
vai representar o aprimoramento 
deste importante setor.

O setor de energia elétrica 
tem peculiaridades próprias no 
Brasil em função das nossas 
características geográficas e 
geológicas, a diversidade dos 
regimes hidrológicos, a diferenciada 
densidade populacional entre as 
regiões, a recente megaurbanização 
da população e as enormes 
desigualdades de renda entre pessoas 
e regiões, apenas para mencionar 
alguns dos mais importantes fatores.

Sua evolução ao longo de pouco 
mais de 100 anos igualmente 
resultou em um sistema 
nacionalmente integrado com 
transporte de energia a longuíssimas 
distâncias, unindo centros 
produtores e centros consumidores. 
A topologia dessas grandes redes 
merece hoje ser repensada.

Há que se acrescentar que a maneira 
de implantar aproveitamentos, 
especialmente ao longo dos 
últimos 25 anos na Amazônia, 
deixou muito a desejar no tocante 
à coordenação da engenharia 
(vejam-se os problemas entre Jirau 
e Santo Antônio), no tocante ao 
planejamento, o que veio a se refletir 

no desordenamento econômico das 
hidrelétricas em construção, e na 
inexistência de um programa de 
complementação térmica adequado 
e econômico, como previsto nos 
Planos 2010 e 2015, elaborados no 
final da década de 80 e início da de 
90, mas desprezados posteriormente.

Neste quesito específico da 
complementação térmica, vale 
destacar que nossa matriz se sujou 
estupidamente com abundância de 
geração térmica poluente e ineficaz, 
e vai sendo corrigida aos trancos e 
barrancos com leilões por fonte e 
incentivos estranhos – alguns por 
sinal eliminados em boa hora nesta 
proposta CP-33.

Nada se compara, porém, à falta de 
priorização da sustentabilidade na 
implantação dos aproveitamentos 
setoriais, algo que desde o I e o II 
PDMA’s (Planos Diretores do Meio 
Ambiente do Setor Elétrico) vinha 
sendo perseguido pela Eletrobras e 
pelas empresas participantes do seu 
fórum de planejamento e de seus 
dois fóruns (um voltado à sociedade, 
outro às empresas) de meio 
ambiente. O que me parece essencial 

– e que defendo publicamente há 
alguns anos – é a constituição de 
“Autoridades de Bacia” e que as 
concessões de uso e aproveitamento 
das águas sejam feitas por bacia 
hidrográfica, e não por projeto. Essa 
ação imporia ao concessionário uma 
responsabilidade perene em relação 
a todas as atividades do ciclo da 
água, ou seja, se ele tem a receita da 
produção da energia que cuide da 
encosta, do aquífero, da diversidade 
da fauna e flora, etc. Não vivemos 
mais em um planeta onde existem 
bens livres.

A estes aspectos da intimidade 
técnica do setor nós devemos somar 
três outros importantíssimos fronts: 
o institucional, o da engenharia/
tecnologia, e o das suas implicações 
macroeconômicas.

No tocante aos aspectos 
institucionais, não se observa nessa 
nova proposta nem uma palavra 
sobre governança. Temos um 
sistema híbrido como o de muitos 
países do mundo, inclusive os 
Estados Unidos, onde convivem 
empresas privadas, estatais, empresas 
privadas estrangeiras, empresas 

A proposta para aprimoramento do Setor Elétrico Brasileiro
Há poucos anos, meio incomodado pela paranoia da expressão “o setor de energia elétrica precisa ter regras permanentes e imutáveis”, 
o Banco Mundial conduziu um estudo sobre a relação entre regras permanentes e qualidade do setor de energia elétrica, medida pela 
saúde das empresas, qualidade da energia e satisfação dos consumidores. 
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estatais estrangeiras, às vezes de 
propriedade exclusiva, às vezes com 
ações na bolsa de valores etc. Seria 
simples e extremamente benéfico 
uma exigência no sentido de que 
todos os agentes possuam o mais 
elevado grau de classificação em 
matéria de transparência (empresas 
do novo mercado). Isto já seria 
um bom começo na eliminação 
de problemas que muitas sofrem 
em função das mais espúrias 
intervenções de seus acionistas, 
em geral (mas não somente) os 
governos.

No campo da engenharia e a 
tecnologia, nós vemos outro 
panorama desolador. Nossas maiores 
empresas de projeto e mesmo 
as filiais de grandes empresas 
americanas, europeias e asiáticas 
que aqui se instalaram e fabricavam 
boa parte das máquinas, cabos e 
estruturas de equipamentos estão 
em vias de fechar ou já fecharam 
suas portas, com raras exceções. 
Deixamos de dominar uma série 
de especialidades e de gerar uma 
série de empregos. O progresso 
de exportação de commodities 
com pequeno valor adicionado 

exportados para China está sendo 
compensado pela importação de 
bens de capital e manufaturados 
tendo por consequência a devastação 
de muitos setores de tecnologia, 
com fechamento de empresas. Isso 
se dá por falta de coisas simples, tal 
como um cronograma bem pensado 
de oferta de obras a serem alocadas 
por competição, além de ineficazes 
políticas industriais. Nossa indústria 
não recebe condições isonômicas 
de competir e nem se modernizou 
e automatizou. Deixa-se tudo para 
última hora, temos leis anacrônicas 
e nos vemos obrigados a digerir 
“pratos feitos”.

A engenharia brasileira também 
não soube se fazer presente. Não 
foi capaz de exigir um programa 
mínimo de licitações para projetos 
que, ademais, teriam certamente 
mitigado em muito a corrupção 
desenfreada de contratações e 
termos aditivos nas obras setoriais, 
que tanto nos envergonham.

Por fim, no tocante à relação com 
a macroeconomia, durante 50 
anos ou mais sofremos absurdas 
intervenções da área econômica, 

às vezes em parceria com o nosso 
regulador setorial DNAEE, 
depois ANEEL, sob a forma de 
asfixia tarifária. Métodos dos mais 
canhestros aos mais sofisticados, 
explicações primárias, ideológicas, 
corporativistas, sociais e de todo 
tipo foram para isso utilizadas. O 
“pano de fundo” sempre o mesmo: 
as empresas concessionárias são 
forças predadoras a perseguir 
desamparados consumidores, e ainda 
cometem a perversão de alimentar 
a inflação. Sabemos bem que isto se 
dá por outros meios e essa culpa não 
deve ser atribuída às concessionárias. 
A CP-33 mostra que os governos 
pretendem acrescentar mais outro 
oneroso expediente: a cobrança de 
outorgas em benefício da União ou 
do Tesouro Nacional, beneficiando-
os com recursos que deveriam 
ficar no setor em benefício de suas 
empresas e seus consumidores, que 
verdadeiramente o construíram. Eu 
creio ser justo que se reaja contra 
isso. É como se o Estado viesse a se 
apropriar das nossas terras, águas e 
ar e nos vender o direito de usá-los, 
já que não tem competência sequer 
para gerir seus gastos perdulários e 

absurdos. A maneira mais simples 
de resolver isso seria a extensão pura 
e simples das concessões por 99 
anos renováveis.

Vários outros pontos específicos 
da Consulta Pública estão sendo 
“endereçados” por comentaristas 
mais competentes do Clube de 
Engenharia e fora dele, mas esses 
me parecem dignos de uma maior 
reflexão por parte das nossas 
autoridades. E que se use esta 
oportunidade para, em pensamento 
mais abrangente, alinhar o setor de 
energia elétrica na direção de uma 
economia de mais baixo carbono, 
como o mundo inteiro já está 
fazendo. Vivemos no pós COP 21 e 
COP 22, com 194 países signatários 
de uma convenção mundial do 
clima. Como querer mudar o setor 
elétrico ignorando este tema?

* José Luiz Alquéres é Engenheiro Civil, 
conselheiro do Clube de Engenharia, 
ex-Secretário Nacional de Energia, ex-
presidente da Eletrobras, Light e outras 
empresas e ex-presidente da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro.

ESTEJA NO 

CENTRO DOS 

NEGÓCIOS!

Clube de Engenharia
Av. Rio Branco, 124 - Centro - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2178-9220 / 2178-9200

www.clubedeengenharia.org.br

Faça seu evento ou alugue espaços 
para aulas, treinamentos e reuniões  

no melhor ponto do centro  
do Rio de Janeiro
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No dia seguinte ao anúncio do 
governo, as ações da empresa 
tiveram valorização abrupta. 
Em apenas um dia, o fundo de 
investimentos 3G Radar, que 
possui 5% das ações, arrecadou 
78 milhões de reais. “A venda 
de ativos deve ocorrer por meio 
da redução da participação da 
União, hoje correspondente a 
40,99% das ações tendo, ainda, 
participação do BNDES com 
11,86% e fundos federais com 
3,45%.  

Caso se concretize a privatização 
em tela, a empresa adquirente 
passará a controlar 47 usinas 
hidrelétricas, 114 térmicas, 69 
eólicas e 70 mil quilômetros de 
linhas de transmissão. Controlará 
ainda a vazão de muitos dos 
principais rios do país, com 
impacto direto sobre o uso 
múltiplo dos mesmos, destacando 
a prioridade ao abastecimento 
d’água à população.

 Brasil em perigo
Está à venda uma capacidade 
geradora de 46,9 mil MW, 
equivalente a 32% da 
capacidade de geração elétrica 
do país, 70 mil quilômetros 
de linhas de transmissão – 
metade da malha nacional 
– e 6 distribuidoras. Os 
consumidores, residenciais e do 

capital produtivo, deverão pagar 
a conta: segundo a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), a energia elétrica 
pode subir em até 16% após a 
privatização. 

Mais grave ainda é o 
desmantelamento do Sistema 
Interligado Nacional (SIN), 
único no mundo, que tira 

Eletrobras é a ‘bola da vez” na política de venda dos bens públicos

partido das nossas dimensões 
continentais, para possibilitar 
o transporte de energia desde 
o extremo sul do Brasil 
até o norte, aproveitando 
a diversidade de regimes 
hidrológicos. Ou seja, regiões 
com estiagem têm sua geração 
complementada por geração 
provinda de regiões em estação 
chuvosa. 

O anúncio da privatização da 
Eletrobras, dada a relevância 
estratégica da empresa, causou 
reação imediata e a voz da 
academia e de setores ligados 

“O MME propõe a discussão de um modelo que 
deixa para trás a gestão com base na inteligência 
centralizada e cede lugar à inteligência baseada 
na nuvem; volátil e veloz na gestão pulverizada. 
O Clube de Engenharia se coloca em posição 
frontalmente contrária à do MME que, se 
implementada, desmontará o SEB, causando 
irreparável prejuízo à sociedade brasileira.”

Com a venda da Eletrobras, que atua no fornecimento de energia elétrica em quase todo o país, o governo Temer 
pretende levantar de 20 a 30 bilhões de reais para ajudar a cumprir a meta de déficit fiscal. Os ganhos, no entanto, já 
são uma realidade, não para a população, mas para os acionistas privados. 

à economia, incluindo as 
indústrias, subiu o tom. 

Consulta pública nº 33
O Clube de Engenharia, 
ouvindo pesquisadores, 
especialistas do setor elétrico, 
consumidores industriais e 
entidades da sociedade civil, 
atendeu à consulta pública 
nº 33, de 05/07/2017, que 
propõe o aprimoramento do 
Marco Legal do Setor Elétrico 
Brasileiro.

A proposta elaborada (bit.ly/
consultapublica33), tratou da 
reforma do setor elétrico e foi 
encaminhada ao Ministério 
de Minas e Energia (MME) 
ressaltando o significado nocivo 
da privatização. 

“Caso seja exercida a 
opção de privatização das 
usinas hidrelétricas e seus 
reservatórios, da Eletronorte, 
Chesf e Furnas poderemos 
ter um atentado à soberania 
nacional, já que o nosso setor 
elétrico tem sido alvo constante 
das investidas, entre outros, do 
capital chinês e europeu.”’

Afirma ainda o documento: 
“O Brasil estará exposto a um 
risco de monopólio privado no 
mercado de energia elétrica. 
Isso pode afetar o “Sistema 
Interligado Nacional de 
Geração e Transmissão” e tornar 
o país mais frágil a uma crise 
energética sem precedentes.” Caso seja exercida a opção de privatização das usinas hidrelétricas e seus reservatórios, da Ele-

tronorte, Chesf e Furnas, poderemos ter um atentado à soberania nacional. Fotos: Furnas Centrais 
Eletricas 
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Propostas do Clube
Antes mesmo do anúncio do 
governo, o Conselho Diretor 
do Clube de Engenharia já 
estudava o tema, pois a situação 
do setor elétrico é sabidamente 
ruim. Tendo como base um 
relatório elaborado pelo Grupo 
de Trabalho do Setor Elétrico, 
composto por membros da 
Diretoria e do Conselho 
Diretor do Clube, especialistas 
convidados, academia e 
consultores, o Conselho 
aprovou em 10 de julho último 
o documento “Diretrizes para 
o Sistema Elétrico Brasileiro” 
(bit.ly/sebdiretrizes), no qual se 
destacam as seguintes propostas:

(a) Reconhecer que a 
marcha para uma economia 
de baixo-carbono, um 
imperativo reconhecido pelo 
Brasil e 193 outros países 
signatários do Acordo de 
Paris, impõe a existência de 
um setor elétrico moderno, 
capitalizado, comprometido 
com a pesquisa.

(b) Fortalecer o planejamento 
participativo no SEB, 

pela qual não devem ser 
alienados.

(f ) Será necessário promover 
os ajustes de natureza física, 
econômico-financeira e 
organizacional na operação 
do SEB, bem como atualizar 
os modelos utilizados para 
o despacho da geração. 
Igualmente indispensável 
será o encaminhamento 
de medidas necessárias à 
transição da situação atual 
para o futuro, que dêem 
segurança ao investidor em 
empreendimentos de longo 
prazo.

(g) Na busca da supervisão  
das empresas estatais e 
privadas, pela sociedade, para 
transformá-las em empresas 
de fato do serviço público, é 
essencial que os Conselhos 
de Administração ampliem 
sua autonomia em relação ao 
Poder Executivo, cabendo-
lhes definir os critérios 
de mérito para ocupação 
dos cargos de direção das 
empresas, como meio de 
reduzir as interferências 
políticas externas.
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com presença de todos os 
atores e liderança estatal. 
Entre os temas a planejar 
devem estar tarifas sociais, 
a priorização da utilização 
dos recursos naturais 
renováveis, metodologias 
para a sustentabilidade dos 
grandes empreendimentos e 
avaliação de impactos sociais 
e ambientais, cômputo das 
externalidades nos preços.

(c) Restabelecer os conceitos 
de tarifas balisadas pelos 
custos de produção e 
operação (assegurada a 
reposição dos investimentos 
prudentes) e precificadas pelo 
custo marginal de forma a 
assegurar a melhor alocação 
de recursos e decisões, 
reguladas pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL).

(d) As novas concessões, 
durante pelo menos os 
próximos 10 anos - período 
de ajuste - deverão ser 
licitadas por prazos 
substancialmente mais 
longos que os atualmente 
praticados sob a modalidade 

tarifa pelo custo e utilizando-
se o conceito de concessão 
por bacia hidrográfica.

(e) As empresas do Sistema 
Eletrobras (Furnas, Chesf, 
Eletronorte, Eletrosul, 
Eletronuclear, Itaipu) foram 
duramente prejudicadas 
pela imposição das regras 
previstas na Lei 12.783/2013 
(MP 579/12). Além disso, 
a Eletrobras foi conduzida 
a assumir concessionárias 
estaduais de distribuição 
altamente gravosas, e 
suas subsidiárias loteadas 
em função de interesses 
politico-partidários, forçadas 
a participar de parcerias 
público-privadas em projetos 
nos quais o interesse público 
foi preterido em função 
de outros interesses. Seu 
fortalecimento por meio 
de medidas saneadoras 
como elemento central 
do SEB, especialmente na 
geração e  transmissão, é 
indispensável. Estas empresas 
são as maiores operadoras 
das concessões de serviços 
elétricos, sendo seus ativos os 
estruturantes do Setor, razão 

Entre outros temas a planejar: tarifas sociais, priorização da utilização dos recursos naturais renováveis e metodologias para a sustentabilidade dos grandes empreendimentos.
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SOCIAL

Em 17 de agosto, uma semana antes 
da eleição do terço do Conselho 
Diretor, aconteceu o tradicional 
almoço de confraternização. Em 
grupos, candidatos e apoiadores das 
chapas brindavam à conclusão de 
campanhas focadas no bem comum, 
com a presença de convidados e 
familiares. Entre as comemorações 
também acontecia o congraçamento 
dos aniversariantes do mês, entre 
eles Elias Grinner, irmão do 
diretor de Atividades Sociais, 
Bernardo Grinner, responsável 
pela programação e organização do 
encontro, acompanhados do irmão 
José Grinner. Além de Elias, todos 
os aniversariantes presentes foram 
homenageados. São eles: André 
Granato da Silva Castro, Antonio 
Batista, Antonio Vilardo, Edson 
Monteiro, Edson Pinheiro dos 
Santos, Ernesto J. B. Becker, Flavio 
Coutinho, Frederico A. Carvalhaes 
Pinto, Jorge Nisenbau, José Jorge da 
Silva Araujo, Luiz Felipe Pupe de 
Miranda, Luiz de Araújo Bicalho, 
Luiz Rodrigues Freire, Paulo Murat, 
Pedro Castilho, Tadachi Takashina e 
Wilson Frota e Silva.

O II Torneio Universitário de 
Xadrez, com 14 participantes, 
aconteceu em 5 de agosto de 9h às 
18h, no sistema suíço: todos jogam 
a primeira partida e a eliminação 
se sucede até restarem os três 
melhores. O primeiro lugar ficou 
com Kauan Flach, estudante de 
Engenharia Nuclear da UFRJ; 
Rafael de Oliveira, estudante de 
Engenharia Química da UFRJ, 
em segundo; e Alesom Zorzi, 
estudante de Engenharia de 
Sistemas e Computação da mesma 
universidade, em terceiro lugar.

José Bezerra Duaia Vargas da Silveira

Reconhecimento: 
vida dedicada ao 
Clube

O ano era 1955. O palacete 
do Clube de Engenharia na 
então Avenida Central havia 
sido demolido e as obras para a 
construção do Edifício Edison 
Passos estavam avançadas. Entre 
os operários estava José Bezerra. 
Natural da Paraíba, ele foi auxiliar 
de pedreiro nos dois últimos 
anos da construção. Em 1957, 
após a inauguração, Bezerra foi 
convidado pessoalmente pelo então 
presidente do Clube de Engenharia, 
Maurício Joppert (1954 – 1961) e 
passou a trabalhar na manutenção 
do edifício. Por longos 59 anos, 
Bezerra foi exemplo de dedicação e 
competência. Em  fevereiro do ano 
em curso, após acordo mútuo, aos 90 
anos de idade, deixou de trabalhar 
diariamente no prédio que ajudou a 
construir. A sua história, no entanto, 
não foi esquecida. Em 25 de agosto, 
o conselheiro José Carlos Lacerda 
Freire – que propôs a homenagem 
ao ex-funcionário – foi até sua casa, 
acompanhado de um outro histórico 
funcionário, Fernando Ribeiro, 
entregar uma placa em nome do 
Clube de Engenharia. 

Leia mais: bit.ly/josebezerra

ABEA e Duaia 
comemoram oito 
décadas 

Festa de 
candidatos e 
aniversariantes

Há 80 anos, com o voto feminino 
recém-conquistado, um grupo de 11 
corajosas engenheiras e arquitetas 
fundou a Associação Brasileira de 
Engenheiras e Arquitetas (ABEA). 
Para celebrar a data, comemorada 
oficialmente em 19 de julho, a 
atual presidente da instituição, 
Duaia Vargas da Silveira, também 
completando 80 anos, promoveu, 
em 17 de agosto, um comovente 
encontro no Clube de Engenharia, 
quando entregou diplomas a cerca 
de 30 profissionais. Respeitada por 
sua história profissional e liderança 
feminina, Duaia Vargas enfatizou 
a comemoração de uma data que 
marca a luta de onze mulheres 
dos anos 30 para enfrentar uma 
sociedade preconceituosa e superar 
barreiras do mercado de trabalho. 
“O papel da mulher passou e está 
passando ainda por uma redefinição, 
seja para engenheiras, arquitetas, 
agrônomas, advogadas, médicas, 
economistas e demais profissionais, 
integradas na mesma luta de 
valorização”, afirmou, sem deixar 
de falar do apoio masculino no 
processo histórico.  

Leia mais: bit.ly/abea_duaia

Xadrez 
conquista mais 
adeptos

Os Grinner: Elias, Bernardo e José Participantes do II Torneio 
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Café Literário
A Diretoria de Atividades 
Culturais realizará no próximo 
mês de outubro o primeiro 
Café Literário do Clube de 
Engenharia. O evento acon-
tecerá  no Espaço Escritores 
Engenheiros, na biblioteca do 
Clube, no 22º andar do Edi-
fício Edison Passos. Entre os 
convidados especiais do evento 
estarão os autores que integram 
o catálogo de engenheiros que 
assinam obras literárias.

www.clubedeengenharia.org.br
http://bit.ly/josebezerra
http://bit.ly/abea_duaia
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No mês de agosto a homenageada 
do Clube de Engenharia foi a 
entidade de classe que tem uma 
história que a credencia para ser 
considerada irmã do Clube de 
Engenharia: Edison Passos, ex-
presidente do Clube por onze anos, 
que deu início à construção da atual 
sede e que dá nome ao edifício, 
foi também o primeiro presidente 
da Sociedade de Engenheiros e 
Arquitetos do Estado do Rio de 
Janeiro (Seaerj). Sebastião Soares, 
primeiro vice-presidente do Clube, 
representando o presidente Pedro 
Celestino, afirmou: “A Seaerj e o 
Clube de Engenharia são entidades 
da mesma família. A composição da 
mesa é exemplo disso. Ela é formada 
por ex-presidentes que são, em sua 
maioria, conselheiros do Clube. Nos 
sentimos em casa, convivendo com 
companheiros que militam e lutam 
pelo fortalecimento e pela defesa 
da engenharia nacional. No Rio de 
Janeiro, o desmonte do Estado se 

soma à dificuldade decorrente da 
redução dos royalties. Temos que nos 
preparar e resistir a esse desmonte. 
O Clube vem fazendo isso com 
muito empenho e sabemos que a 
Seaerj está na mesma luta. Essa 
homenagem tem como significado 
o fortalecimento da luta comum”, 
destacou Sebastião Soares.

Haroldo Mattos de Lemos, 
presidente da Searj, falou da 
militância das entidades e do espaço 
que a engenharia pública perdeu 

ao longo do tempo. “Defendemos 
a engenharia. O Clube, mais no 
âmbito da engenharia nacional e 
a Seaerj no estado e na cidade do 
Rio de Janeiro. Mas lutamos juntos. 
Trabalho no estado desde 1961 
e naquela época a engenharia era 
muito respeitada. Os engenheiros 
comandavam as obras, davam a 
última palavra sobre que obras 
deveriam ser tocadas e como 
deveriam ser feitas. Tanto em nível 
nacional como estadual a engenharia 
começou a perder a sua importância. 

Homenagem à Sociedade de Engenheiros e Arquitetos
Quando fui secretário estadual 
de Desenvolvimento Urbano e 
Regional conseguimos que fosse 
criado um Instituto de Engenharia 
e Arquitetura do Estado do Rio 
de Janeiro. A ideia era que todos 
os engenheiros e arquitetos do 
estado ficassem ali lotados e que 
se tornasse uma entidade tão forte 
quanto a Procuradoria Geral do 
Estado, dando pareceres, sempre 
que necessário, em relação aos 
planos que o estado iria executar. 
Infelizmente, o instituto não foi 
mantido pelas administrações 
seguintes, um mau comum dos 
países em desenvolvimento, nos 
quais o que foi feito em gestão 
passada não é bem vindo. Estamos 
empenhados agora em revitalizar o 
instituto e agradecemos o apoio do 
Clube nesse sentido”, anunciou o 
presidente da Seaerj.

Na mesa de convidados, Haroldo Mattos de Lemos, presidente da Seaerj, Alberto Balassiano, vice-
presidente, Nilo Ovídio Lima Passos, Afonso Canedo, Eduardo König e Carmem Lúcia Petraglia, 
ex-presidentes da Seaerj e Sebastião Soares, primeiro vice-presidente do Clube.

Enquanto avança no trabalho de 
apoiar iniciativas dos alunos das en-
genharias de universidades públicas 
e privadas na construção de pontes 
e espaços de diálogo dentro do 

Clube de Engenharia, a Secretaria 
de Apoio ao Estudante (SAE) vem 
abrindo novos canais de participa-
ção e interação. Uma nova iniciativa 
vem aproximando os estudantes das 
Divisões Técnicas Especializadas: 
a apresentação de trabalhos, teses e 
dissertações para as DTEs.

A primeira experiência aconteceu no 
final de julho, com a apresentação 
do trabalho de conclusão de curso 
de Jessica do Nascimento Pereira, 
formada em engenharia civil pelo 
CEFET-Maracanã, à comissão 
executiva e membros da Divisão 

Técnica de Recursos Hídricos e Sa-
neamento (DRHS), da qual é mem-
bro. O trabalho tinha como foco a 
bacia do Canal do Mangue e seus 
constantes alagamentos, tendo como 
solução estudada os piscinões cons-
truídos pela prefeitura do Rio como 
medida de mitigação e controle de 
enchentes na cidade para a ocasião 
das Olimpíadas e o túnel extravasor 
e o uso do Canal do Mangue como 
alternativas viáveis para o problema.

Ibá dos Santos, chefe da DRHS, 
ficou entusiasmado com a proposta 
levada em junho para o Conselho 

Coordenador das DTEs e foi o 
primeiro a colocá-la em prática. 
Segundo ele, a experiência é fun-
damental para todas as Divisões 
Técnicas. “Nós precisamos nos 
entrosar com a área acadêmica para 
que cheguem a nós os trabalhos que 
estão sendo realizados, principal-
mente aqueles que são voltados para 
os interesses da sociedade”, explicou 
Ibá. “As DTEs não podem viver sem 
esse contato. É mais que um contato 
com a academia, é um contato com 
a realidade”, finalizou. 

SAE & DTEs

Clube abre portas para trabalhos de fim de curso

Engenheira Jessica do Nascimento Pereira e Ibá 
dos Santos, chefe da DRHS,
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Terceira barragem de enrocamento 
com face de concreto (BEFC) 
mais alta do mundo, a Barragem 
de Chaglla, na região andina 
do Peru, foi tema de palestra 
do engenheiro civil Fernando 
Dias Resende, gerente de 
Engenharia da Odebrecht, 
responsável pela execução da 
obra. Na palestra “Aspectos de 
Projeto e de Construção da 
Barragem de Chaglla”, realizada 
em 16 de agosto, no Clube de 
Engenharia, Resende contou 
que o projeto atualizou critérios 
internacionais de construção. 

Em 2015, a Previdência Social 
contabilizou, na área urbana 
brasileira, mais de 1,5 milhão de 
auxílios concedidos por doença e 
8.200 por acidentes de trabalho. 
Para Priscilla Galindo e Viviane 
Fontes, fonoaudiólogas de Centros 
de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest), os dados 
mostram que é preciso pensar 
saúde do trabalhador de forma 
integrada, considerando fatores 
como transporte e alimentação. 
As especialistas apresentaram a 
palestra “Vigilância em Saúde do 
Trabalhador”, em 16 de agosto, no 
Clube de Engenharia.
Entre os setores de denúncias 
frequentes estão indústria e 
construção civil, com irregularidades 
no ambiente e com equipamentos 
de proteção individual (EPI). 
Viviane Fontes apontou que existem 
ainda desafios para consolidar a 
saúde do trabalho como política 
pública. Entre eles, ampliar o 
número de profissionais, trabalhar 
mais integradamente aos sindicatos 
e publicar cientificamente os 
resultados das inspeções.
O evento teve a promoção da 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) e da Divisão Técnica de 
Engenharia de Segurança (DSG).
Leia mais: bit.ly/saudetrabalhador

Barragem no Peru projetada por brasileiros

Condições do terreno exigiram atualização de 
critérios técnicos na obra.
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Priscilla Galindo, fonoaudióloga

A obra foi premiada, em maio 
deste ano, como International 
Milestone Rockf ill Dam Project 
(Marco Histórico Internacional 

em Projeto de Barragem de 
Enrocamento, em tradução livre).
O evento foi promovido pela 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) do Clube de Engenharia, 
em parceria com as Divisões 
Técnicas de Geotecnia (DTG) 
e de Construção (DCO), além 
da Associação Brasileira de 
Mecânica dos Solos e Engenharia 
Geotécnica (ABMS Rio), Comitê 
Brasileiro de Barragens (CBDB) e 
Associação Brasileira de Geologia 
de Engenharia e Ambiental 
(ABGE-Rio).
Leia mais: bit.ly/chaglla

Saúde do 
trabalhador

Em 2012, a queda do Edifício Li-
berdade, no centro do Rio de Janeiro, 
levantou a discussão sobre a resistên-
cia das estruturas dos edifícios. Para 
o engenheiro Justino Artur Ferraz, 
o caso foi de “colapso progressivo”, 
quando o dano em uma estrutura 
se expande para mais estruturas e 
pavimentos. O Edifício Liberdade é 

Colapso progressivo em estruturas
uma das motivações para os frequen-
tes estudos de Ferraz sobre o tema, 
que apresentou na palestra “Colapso 
progressivo em estruturas – a propa-
gação do dano estrutural”, no Clube 
de Engenharia, em 30 de agosto. O 
tema, que atraiu mais de 80 partici-
pantes,  foi promovido pela Diretoria 
de Atividades Técnicas (DAT) e Di-

visão Técnica de Estruturas (DES).  
Segundo Ferraz, em grande parte 
dos casos de colapso progressivo os 
danos são visíveis durante as obras, 
em fatores como baixa resistência 
do concreto, retirada prematura do 
escoramento e técnica executiva 
inadequada.  
Leia mais: bit.ly/colapsoestrutura

A exploração e produção 
do petróleo no Brasil é uma 
história de mais de 60 anos. O 
desenvolvimento da área representa 
também o desenvolvimento da 
geotecnia e suas diversas formas 
de plataformas, sondas e demais 
tecnologias. “A história da geotecnia 
offshore no Brasil” foi o tema da 
palestra do ex-presidente Francis 
Bogossian, em 2 de agosto. Atual 
presidente da Academia Nacional 
de Engenharia (ANE), Bogosssian 
foi apresentado pelo presidente 
do Clube, Pedro Celestino, como 

O desenvolvimento da geotecnia em mar aberto
“um pioneiro do estudo dos 
problemas geotécnicos da nossa 
plataforma continental”. O fato 
de encontrarmos 85% do petróleo 
do Brasil em bacias sedimentares 
marítimas exige estudo sofisticado 

do subsolo marinho. Também são 
necessárias plataformas offshore  
para a exploração, produção, 
armazenamento e transporte de 
petróleo e gás em mar aberto.
Leia mais: bit.ly/geotecniamar 

www.clubedeengenharia.org.br
http://bit.ly/saudetrabalhador
http://bit.ly/chaglla
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DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS: Artur Obino Neto; Carlos Antonio Rodrigues Ferreira; João Fernando Guimarães Tourinho; Márcio Patusco Lana Lobo

DIVISÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS

CIÊNCIA E TECNOLOGIA (DCTEC): Chefe: Ricardo Khichfy; Subchefe: Clovis Augusto Nery | CONSTRUÇÃO (DCO): Chefe: Luiz Carneiro de Oliveira; Subchefe: Manoel Lapa e Silva | ELETRÔNICA E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DETI): Chefe: Jorge Eduardo da Silva Tavares; Subchefe: Marcio Patusco Lana Lobo | ENERGIA (DEN): Chefe: Mariano de Oliveira Moreira; Subchefe: Marco Aurelio 
Lemos Latgè | ENGENHARIA DE SEGURANÇA (DSG): Chefe: Estellito Rangel Junior; Subchefe: Aloisio Celso de Araujo | ENGENHARIA DO AMBIENTE (DEA): Chefe: Paulo Murat de Sousa; Subchefe: 
Anibal Pereira de Azevedo | ENGENHARIA ECONÔMICA (DEC): Chefe: Katia Maria Farah Arruda; Subchefe: Francisco Antonio Viana de Carvalho | ENGENHARIA INDUSTRIAL (DEI): Chefe: Nilo 
Ruy Correa; Subchefe: Newton Tadachi Takashina | ENGENHARIA QUÍMICA (DTEQ): Chefe: Maria Alice Ibañez Duarte; Subchefe: Simon Rosental | ESTRUTURAS (DES): Chefe: Antero Jorge Parahyba; 
Subchefe: Roberto Possollo Jerman | EXERCÍCIO PROFISSIONAL (DEP): Chefe: Jorge Luiz Bitencourt da Rocha; Subchefe: Fatima Sobral Fernandes | FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO (DFE): Chefe: 
Fernando Jose Correa Lima Filho; Subchefe: Mathusalecio Padilha | GEOTECNIA (DTG): Chefe: Manuel de Almeida Martins; Subchefe: Ian Schumann Marques Martins | MANUTENÇÃO (DMA): Chefe: 
Ivanildo da Silva; Subchefe: Itamar Marques da Silva Junior | PETRÓLEO E GÁS (DPG): Chefe: Paulo Cesar Smith Metri: Subchefe: Fernando Leite Siqueira | RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO 
(DRHS): Chefe: Ibá dos Santos Silva; Subchefe: José Stelberto Porto Soares | RECURSOS MINERAIS (DRM): Chefe: Ana Maria Netto; Subchefe: Pedro Henrique Vieira Garcia | RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS (DRNR): Chefe: Jorge Luiz Paes Rios; Subchefe: Gerson Luiz Soriano Lerner | TRANSPORTE E LOGÍSTICA (DTRL): Chefe: Uiara Martins de Carvalho; Subchefe: Fernando Luiz Cumplido 
Mac Dowell | URBANISMO E PLANEJAMENTO REGIONAL (DUR): Chefe: Duaia Vargas da Silveira; Subchefe: Affonso Augusto Canedo Netto

Área ainda em desenvolvimento no 
Brasil, a nanotecnologia começou a 
ganhar visibilidade no país nos anos 
2000, a partir do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e do 
Ministério de Ciência e Tecnologia 
(MCT). Para Flávio Peixoto, 
pesquisador do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas (IBGE), 
falta, no entanto, uma visão 
sistêmica do país em torno do 
processo da inovação, congregando 
políticas públicas e investimento, 
com participação do Estado e da 
iniciativa privada. Este foi o tema 
de sua palestra, “A evolução da 
nanotecnologia no Brasil: desafios 
para difusão e inovação”, no Clube 
de Engenharia, em 21 de agosto.
Segundo Peixoto, não existe um 
“nano-setor”. A nanotecnologia 
tanto envolve a atuação de diversos 
setores - como física quântica, 
ciência da computação, química e 
engenharia -, como tem aplicação 
em numerosas áreas: biomedicina, 

A evolução da nanotecnologia

energia, automobilística, cosméticos, 
etc. É definida como um conjunto 
de técnicas utilizadas para manipular 
a matéria (átomos e moléculas). 
O pesquisador do IBGE e outros 
pesquisadores realizaram um estudo 
com 258 empresas, espalhadas em 
15 diferentes atividades econômicas. 
Com entrevistas, identificaram 
os principais desafios para o uso 
e desenvolvimento da área no 
país: falta de pessoal qualificado; 
capacidade de escala; transformação 
do conhecimento científico em 
produtos e processos. É um sinal, 
afirma o pesquisador, de que a 
falta de política adequada não é 
um dos principais problemas: há 
investimento, mas não existem 
instrumentos e pessoal para aplicar. 
O evento foi promovido pela 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) e Divisão Técnica de Ciência 
e Tecnologia (DCTEC). 
Leia mais: bit.ly/
politicasnanotecnologia

Flávio Peixoto, pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)

Um dos elementos importantes é o 
vertedouro: estrutura de segurança 
utilizada para extravasar a água 
que não passa pelas turbinas. Para 
falar sobre os diversos tipos de 
vertedouros empregados e passos 
fundamentais para projetá-los, o 
engenheiro civil Geraldo Magela 
lançou, no Clube de Engenharia, 
o livro “Projeto de Vertedouros 
- Passo a Passo”. O evento 
aconteceu em 1º de agosto, com 
apresentação do conselheiro Jorge 
Rios, promovido pela Diretoria 
de Atividades Técnicas (DAT) 
e Divisão Técnica de Recursos 
Naturais Renováveis (DRNR), 
com apoio da Divisão Técnica de 
Recursos Hídricos e Saneamento 
(DRHS), Associação Brasileira 
de Profissionais Especializados 
na França (ABPEF) e Comitê 
Brasileiro de Barragens/Núcleo 
Rio de Janeiro (CBDB/NRRJ). 
Os vertedouros são essenciais para 
evitar que o nível máximo dos 
reservatórios seja ultrapassado e 
coloque em risco as populações e 
propriedades próximas. Segundo 
Geraldo Magela, para se projetar 
um vertedouro é fundamental 
conhecer o local: qual o rio que 
vai receber a barragem, topografia, 
geologia e hidrografia da área, se é 

Projetos de vertedouros

uma planície ou um vale encaixado. 
Tudo isso interfere no modelo 
a ser utilizado e também na sua 
capacidade: 23% dos acidentes 
de hidrelétricas acontecem em 
função de cheias subestimadas. É 
fundamental estimar a vazão do 
empreendimento.
O engenheiro civil expôs uma 
série de fotos de vertedouros de 
hidrelétricas em todo o mundo e de 
todo tipo: localizado nas ombreiras 
ou na lateral; com as comportas em 
formato de orifícios, degraus ou 
tulipas; com utilização de túnel, etc. 
Procedimentos para evitar que os 
jatos d’água, saindo de comportas 
em grandes alturas, causem erosão 
no leito do rio também foram 
temas da palestra. Em debate, tanto 
Geraldo Magela quanto Jorge Rios 
defenderam o uso de reservatórios 
de acumulação em hidrelétricas, 
criticando os recentes editais 
públicos que privilegiam o modelo 
de fio d’água, sem acumulação. 
“Toda chuva deveria ser armazenada 
para abastecer. Para isso existe o 
reservatório. Mas não se faz uma 
usina porque se quer. Existe todo 
um critério”,  afirmou Magela. 
Um rico debate fechou a noite 
com a participação de renomados 
especialistas.
Leia mais: bit.ly/projetovertedouros

Barragens de hidrelétricas são grandes projetos de engenharia que 
demandam profissionalismo no planejamento. 

http://bit.ly/politicasnanotecnologia
http://bit.ly/politicasnanotecnologia
http://bit.ly/projetovertedouros
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O Grupo de Foguetes do Rio 
de Janeiro (GFRJ), sediado na 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ), participa da 
Secretaria de Apoio ao Estudante 
de Engenharia (SAE), do Clube de 
Engenharia, trabalha no projeto de 
elaboração de um foguete nacional 
a ser lançado no dia 30 de setembro, 
em um dos mais bem localizados 
centros de lançamentos profissionais 
do mundo, junto com outras 14 
instituições do país. A coordenação 
é da Associação Cobruf, organização 
sem fins lucrativos que desenvolve Teste estático na Unidade Zona Oeste do Clube foi um sucesso. 

Estudantes de engenharia testam motor de foguete fruto de 
cooperação nacional

brasileiros nos mais altos níveis 
internacionais e reunir conceitos 
tecnológicos inovadores. 

O Foguete Padrão 2 (FP2) faz 
parte da Cooperação Tecnológica 
Nacional da Cobruf e teve seu 
motor, a parte mais sensível, 
construído pelo GFRJ, do Grupo 
Cooperador da Associação Cobruf, 
contando com o apoio vital da 
Olimpíada Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica, que arcou com 
os custos do desenvolvimento 
do motor, cujo primeiro teste em 
solo aconteceu, com sucesso, na 
Unidade Zona Oeste do Clube de 
Engenharia, em Ilha de Guaratiba, 
em 29 de julho. Além da equipe do 
GFRJ, estavam presentes o professor 
João Batista Canalle, presidente da 

Olimpíada Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica (OBA), e o Sr. 
Calvin Trubiene, vice-presidente e 
CTO da Associação Cobruf, além 
do secretário executivo da SAE, 
Luiz Fernando Taranto.

A complexidade de um 
motor de classe M 
O GFRJ se comprometeu a fazer o 
combustível e o motor do foguete, 
enquanto as demais instituições 
produzem e testam os outros 
sistemas. Todas as partes serão 
integradas nos dias anteriores 
ao lançamento no Centro de 
Lançamento Barreira do Inferno 
(CLBI), no Rio Grande do Norte, 
no evento Cobruf 2017. “Tudo 
que estamos fazendo vai contar 

no restante do projeto, porque 
o motor é a parte mais sensível” 
afirmou Ronaldo Matos, membro 
do GFRJ. Assim, o GFRJ irá operar 
o motor de um foguete multimissão 
avançado, classe M, capaz de atingir 
3 quilômetros de altitude e alcançar 
velocidades de até 1100 quilômetros 
por hora. Tudo isso transportando 
até três picossatélites, ou seja, 
pequenos satélites que vão realizar a 
obtenção de dados. 

A experiência resultará no Manual 
de Operação do Foguete-Padrão 
2 (MOP FP2), de autoria da 
Associação Cobruf, em colaboração 
com seus 16 grupos cooperadores. O 
Manual inclui descrições e análises 
detalhadas do foguete, assim como 
instruções e medidas de segurança 
sobre cada teste e operação a serem 
feitos. “A expectativa é muito 
grande, porque nós passamos muito 
tempo nos dedicando a isso, em 
paralelo a graduação ou mestrado. E 
ainda pela UERJ, porque eu acredito 
que vai representar uma síntese de 
superação para o grupo e os outros 
grupos de extensão da UERJ”, 
declarou Ronaldo Matos. Mesmo 
com a UERJ em crise, o grupo 
conquistou laboratórios do curso de 
Engenharia Mecânica no colégio 
Fonseca Teles, sendo um laboratório 
restrito ao estudo de motor de 
foguetes. 

O Grupo de Foguetes do Rio de Janeiro (GFRJ) participa da Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia (SAE) 

projetos aeroespaciais com foco 
educacional, como a Competição 
Brasileira Universitária de Foguetes, 
e investe na proposta de impulsionar 
a expertise técnica de universitários 
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O Foguete Padrão 2 
(FP2) será lançado no 
Centro de Lançamento 
Barreira do Inferno 
(CLBI), no Rio 
Grande do Norte, no 
evento Cobruf 2017.
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