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Autovistoria é leiPrivatização dos aeroportos
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Com a concessão de Viracopos (Campinas), 
Juscelino Kubitchek (Brasília) e Guarulhos (São 
Paulo) os aeroportos entraram para a lista de pri-
vatizações da infraestrutura nacional em feverei-
ro 2012. O plano começou a ser ventilado em 
2008, durante o governo Lula, quando o então 
ministro da Defesa Nelson Jobim anunciou estu-
dos sobre a viabilidade das concessões.  
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Manifestação contra o Leilão do campo de Libra, o primeiro do Pré-Sal, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 
Manifestantes foram dispersados com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo.

Libra pode desenhar cenário da política nacional

em 2014
O leilão de Libra aconteceu em clima de perplexidade e imensa polêmica. 
Sacudiu movimentos sociais, mobilizou entidades de classe e provocou mani-
festações públicas de repúdio às decisões do governo federal. Para a presidenta 
Dilma Rousseff o Brasil deu “um grande passo para a exploração do petróleo 
na camada Pré-Sal, que vai render R$ 1 trilhão nos próximos 35 anos”. 

Em pauta, o modelo de partilha que “garante que o país fique com 85% 
do petróleo retirado do fundo do mar e ainda transforme essa riqueza em 
educação, saúde, desenvolvimento e empregos”. O cenário desenha o melhor 
dos mundos: o consórcio de empresas fortes, com tecnologia e recursos, 
permitirá que o Brasil explore com mais rapidez e eficiência a riqueza que está 
no fundo do mar. 

Imprensa nacional e internacional, ao contrário, são enfáticos nas críticas 
e nas acusações. Proposta única evidencia as dificuldades do modelo. Tam-
bém não são poucas as vozes que se levantam, como o Clube de Engenharia, 
para denunciar a quebra de soberania e a “venda do futuro de muitas gera-
ções”. Mas, um ponto é consenso: o destino do primeiro grande campo de 
petróleo das reservas recém-descobertas do Pré-Sal brasileiro e os impactos 
do leilão de Libra estão intimamente ligados ao cenário nacional que se 
desenhará em 2014, ano extremamente político. 

Profissionais se unem para discutir a nova legislação em vigor sobre autovis-
toria em edificações no Rio de Janeiro. Síndicos se mobilizam para entender 
o processo e questionar o que identificam como abuso. Gestores públicos 
aprendem fazendo. Está em marcha uma nova cultura de manutenção que, 
com imensas dificuldades, vem provocando o debate sobre as atribuições e 
responsabilidades de técnicos e construtores.

A zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, com megainvestimentos comerciais, em especial 
do mercado imobiliário, vive momentos críticos. Liminares do Ministério Público apontaram 
os impactos na cidade com a previsão da demolição da Perimetral ainda em novembro. Clube 
de Engenharia assume posição contra a forma com que a demolição do elevado está sendo 
realizada e a falta de planejamento e informações que envolve toda a obra.

O Porto Maravilha e o caos urbano
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EDITORIAL 

Patrocínio:

Marco Civil da Internet – A Controvérsia

Nos recentes episódios de espionagem e quebra de privacidade revelados ao mundo, fi cou bastante clara 
a importância da neutralidade da internet como um fator de estabilidade na relação interpessoal e até 
mesmo entre países. O assunto vem sendo discutido em diversos fóruns determinando mudanças de 
comportamento, de opinião e de textos que regulavam as características normativas da internet.

Não foi diferente no Brasil. O Marco Civil da Internet, que vem sendo discutido há anos, em sua reta 
fi nal de acertos, vem sofrendo mudanças no jogo de interesses dos diversos segmentos envolvidos. No 
calor da disputa comercial, da afi rmação da soberania nacional, da satisfação ao direito de privacidade 
e da necessidade de não perpetuar divisões sociais em nosso país, prestadores de serviço, governo, rádio 
difusores e sociedade civil, se envolvem em discussões de neutralidade de rede, guarda de registros de 
acesso em território nacional, planos com utilização de franquias e reclamações por cópias de obras 
postadas em sites sem o consentimento dos detentores do direito. 

Alterações de texto de última hora são realizadas para tentar aprovar uma matéria colocada 
constitucionalmente em regime de urgência e que, por trancar a pauta do Congresso Nacional, deve ser 
equacionada rapidamente. 

Neste ponto, desvia-se o olhar de uma outra discussão que o governo resolveu engavetar. Para se 
processar os conteúdos da internet deve existir uma infraestrutura de telecomunicações que dê suporte 
a esse tráfego. O serviço de acesso de banda larga é a porta de acesso aos conteúdos da internet, que hoje 
adquirem um caráter de essencialidade na vida em sociedade. No entanto, uma parcela considerável 
de nossa população, pelos altos custos desses acessos e pela falta de infraestrutura em locais remotos, 
não dispõe desse recurso. O Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) criado para dar esse atendimento 
em regiões onde as operadoras não têm interesse econômico em implantar o acesso, patina nos seus 
próprios números e está longe de resolver o problema.

Diversas entidades da sociedade civil, o Clube de Engenharia incluído, apresentaram recentemente em 
reunião com o Ministério das Comunicações proposta de universalização do acesso banda larga fazendo 
uso de recursos dos fundos setoriais, que hoje não têm utilização e são sistematicamente contingenciados 
para formação de superávits primários. Dada a essencialidade da internet, e a necessidade de provimento 
dos acessos, a proposta prevê a prestação apenas do serviço de acesso em regime público, garantindo 
com isso os recursos e os compromissos de metas de universalização a custos subsidiados. 

Na mesma gaveta o governo vem guardando também as propostas de mudança da regulamentação das 
comunicações, depois de ter realizado a Conferência de Comunicações (Confecom) exatamente para 
discutir e coletar essas propostas e não ter prosseguido nas suas implementações. 

Conteúdos da internet e sua infraestrutura de acesso são discussões que devem ser enfrentadas. O país 
não pode prescindir de regras que tornem claras as ambições de sua sociedade e que garantam o seu 
desenvolvimento sustentado com justiça social.  

A Diretoria 
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LEGISLAÇÃO

Aspectos técnicos e jurídicos da nova legislação em vigor sobre a autovistoria em edifi cações na cidade do Rio de Janeiro levam 
ao Clube de Engenharia incertezas sobre responsabilidade civil e criminal dos profi ssionais de engenharia e arquitetura 

O grande auditório do 25º andar fi cou lotado em dois 
dias de exposições e debates: refl exo de incertezas, te-
mores e interesses de técnicos, sociedade civil e poder 
público sobre a nova legislação que exige, a cada cinco 
anos, que uma vistoria seja executada em quase 300 mil 
edifi cações na cidade do Rio de Janeiro, atestando sua 
integridade ou apontando reformas necessárias. O semi-
nário promovido pelas divisões técnicas especializadas 
de Construção (DCO), Engenharia Econômica (DEC), 
Estruturas (DES) e Urbanismo e Planejamento Regional 
(DUR), aconteceu nos dias 22 e 23 de outubro.

O tema vem sendo exaustivamente debatido pelo Clu-
be de Engenharia como bandeira para que o município 
e o estado promovam manutenção prévia em edifi ca-
ções. O Conselho Diretor constituiu comissão interna, 
formada por especialistas em estruturas, que elaborou 
relatório propositivo encaminhado tanto para a Câma-
ra dos Vereadores, quanto para a Assembleia Legislati-
va, com gestões diretas por parte da diretoria do Clube, 
coordenadas pelo conselheiro Manoel Lapa, então vice-
-presidente da entidade.  

“A legislação, já em vigor, é polêmica e a ideia dos de-
bates é fundamental para que a discussão seja promo-
vida junto a toda a sociedade”, declarou Marcio Patus-
co, um dos diretores de Atividades Técnicas (DAT). 
Ricardo Khichfy, chefe da DTE de Construção, de-
fendeu que a criação de uma cultura de manutenção 
predial “é um desafi o que precisa ser assumido por 
toda a sociedade civil”. 

Recém outorgadas, as leis ainda carecem de esclareci-
mento e detalhamento, mas representam um avanço e 
são importantes para a segurança da sociedade. Ainda 
não regulamentada, a Lei Estadual pode vir a corrigir 
os pontos mais nebulosos da Lei Municipal. O ponta-
pé inicial, no entanto, foi dado. “A ideia é se espelhar 
nas construções erigidas há mais de 200 anos existentes, 
por exemplo, na Europa, que se encontram em perfei-
to estado de conservação”, explicou Luiz Paulo Corrêa 
da Rocha (PSDB-RJ). O parlamentar também desta-
cou:“Cabe ao poder público traçar diretrizes para que 

a cultura se modifi que e se consolide. Tem que fi car 
muito bem delineada a responsabilidade de cada um 
nesse processo que é de transformação. As defi ciências 
existem, mas era preciso dar o primeiro passo.”

O vereador Eliomar Coelho (PSOL-RJ) levantou a 
questão da viabilidade da lei municipal e do decreto 
que a regulamenta: “Como legisladores, devemos re-
trabalhar a lei existente através de um substitutivo ou 
emendas. O que não se pode é manter a regulamenta-
ção como está no Decreto Municipal 37.426/13, sem  
ter certeza que existem as condições para fazer valer 
atuação prática e sua efi cácia, objetivos da lei”. O ve-
reador também denunciou veementemente a “falta de 
discussão profunda da lei com a sociedade civil e com 
o próprio parlamento, onde a base aliada do Executivo 
municipal é maioria”.

Descompasso jurídico 
Para engenheiros e arquitetos, responsáveis pelos lau-
dos que atestarão a integridade das edifi cações, um dos 
pontos mais sensíveis é a responsabilidade civil que se 
estabelece nesse processo. O advogado Marcio Luis 
Marques, especialista em responsabilidade civil, des-
tacou que os profi ssionais de engenharia e arquitetura 
podem ser responsabilizados em três níveis: civil, crimi-
nal e administrativo. “Os profi ssionais que assinam os 
laudos podem ser responsabilizados civilmente, através 
de ações indenizatórias. As ações criminais podem levar 
à privação de liberdade e direitos políticos àqueles que 
malversarem uma análise técnica da vistoria. A punição 
administrativa pode resultar até no impedimento do 
exercício profi ssional”, detalhou o advogado.

A lei exige que seja anexada uma ART ou RRT ao 
laudo, o que, segundo Marcio, vincula o profi ssional 
responsável. “Quando os profi ssionais assinam o laudo 
técnico, atestam que tudo está ou não em conformida-
de. Não é verdade que seja apenas uma mera vistoria. 
Possíveis refl exos e desdobramentos jurídicos são sérios 
e graves”, advertiu.

Para o diretor José Schipper, assessor-chefe da Asses-
soria de Perícias da Procuradoria Geral do Estado do 
Rio de Janeiro e coordenador da Câmara Especiali-
zada de Engenharia Civil do CREA-RJ, a inspeção 
visual precisa ter um olhar pericial que deve ser docu-
mentado com fotografi as e, de preferência, proprietá-
rios e gestores devem assinar junto com o profi ssional 
o documento técnico produzido. Embora a regula-
mentação da Lei Municipal não defi na o que deve ser 
vistoriado, José Schipper enfatiza a necessidade de o 
profi ssional ser bastante minucioso, como se estives-
se realizando uma perícia judicial: fachadas, estrutu-
ras, manutenção em geral, sinalização, rota de fuga e 
plano de combate a incêndio, impermeabilização de 
coberturas, rachaduras, juntas de dilatação, equipa-
mento hidráulico, ralos, tampas de caixas de inspeção, 
interferência das vagas de estacionamento no funcio-
namento do prédio etc.”, defendeu. 

Prevenção de colapsos
Segundo o coordenador geral da Gerência de Vistoria 
Estrutural da Prefeitura, João Batista Veronesi Junior, o 
decreto municipal que regulamenta a lei é moderno e 
inovador. “Autovistoria nos reporta à autofi scalização.  
A maioria das pessoas não tem dimensão dos riscos.” 
Para o coordenador geral de Fiscalização de Manuten-
ção Predial da Secretaria Municipal de Urbanismo, Sil-
vio Henrique Coelho de Oliveira, “não é objetivo da 
lei, por exemplo, defi nir a forma como a vistoria será 
planejada e executada pelos profi ssionais, assim como 
não é papel da prefeitura estabelecer o custo do laudo 
a ser elaborado”. 

Milton Lima, chefe da DTE de Urbanismo e Planeja-
mento Regional (DUR), lembra a importância do Insti-
tuto de Engenharia Legal (IEL), órgão que congrega os 
profi ssionais que militam na área de perícias e avaliações. 
Está no dia a dia deles a realização de vistorias e laudos. 
“Estamos em fase experimental, mas não temos dúvida 
que nós, os profi ssionais vistoriadores, poderemos coop-
tar a sociedade técnica e civil para a melhoria da lei.”

O diretor técnico Abílio Borges, coordenador de even-
to anterior sobre a matéria, se disse muito satisfeito 
com as contribuições que o Clube de Engenharia vem 
prestando à sociedade nesse sentido, mais uma vez re-
presentando o papel histórico da maior entidade de 
engenheiros da América Latina, em atividade. Segun-
do a conselheira Iara Nagle, o “Clube de Engenharia 
abraçou essa causa e sete eventos sobre o mesmo tema, 
aprovados na Diretoria Técnica, encontram-se em an-
damento, com discussões a nível estadual, federal e do 
patrimônio histórico e cultural”. 

Em debate a autofiscalização predial 

Da esquerda para a 
direita: Iara Nagle, Sydnei 

Menezes, Bruno Contarini, 
Luiz Paulo Corrêa, 

José Schipper, Eliomar 
Coelho, Silvio Henrique 

de Oliveira e João Batista 
Veronesi Junior.
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AVIAÇÃO

Pouso 
concedido

De olho no crescimento da demanda ocasionada pela redução das tarifas e nos compromissos firmados para a 
Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, o governo federal opta por conceder mais dois aeroportos para 

a iniciativa privada: Congonhas, em São Paulo, e Confins, em Minas Gerais

A concessão de serviços públicos para a iniciativa pri-
vada tem sido estratégia recorrente do governo Dilma 
Rousseff  para a reativação de setores e sua adequação a 
padrões mundiais e motor de investimentos em infraes-
trutura. Os resultados práticos dessa tendência dividem 
o país entre os que apoiam e os que rejeitam a política 
de concessões como resposta para os problemas que se 
apresentam. Quando o tema é petróleo, técnicos falam 
em partilha. A transferência para a iniciativa privada 
da gestão das estradas, aeroportos e portos é concessão. 
O governo federal resiste às acusações de que está em 
marcha um extenso programa de privatizações. Mais do 
que instalada, a polêmica tende a crescer e toma conta 
dos debates políticos em todos os setores.

Os aeroportos entraram para a lista de privatizações da 
infraestrutura nacional em fevereiro 2012, com a con-
cessão de Guarulhos (São Paulo), Viracopos (Campi-
nas) e Juscelino Kubitchek (Brasília). À frente dos esfor-
ços, Moreira Franco, atualmente ministro da Secretaria 
de Aviação Civil, ex-ministro de Assuntos Estratégicos 
do governo Dilma e ex-assessor especial do presiden-
te Fernando Henrique de 1998 a 2002. O plano, no 
entanto, é antigo. Começou a ser ventilado em 2008, 
durante o governo Lula, quando o então ministro da 
Defesa, Nelson Jobim, anunciou estudos sobre a via-
bilidade das privatizações. O valor mínimo da outorga 
que os vencedores do leilão marcado para 22 de novem-
bro pagarão ao governo somam R$ 5.924 bilhões.

Em dezembro de 2012, mais um anúncio veio confi r-
mar a política pública de migrar a administração dos 
aeroportos da Infraero para a iniciativa privada. Foi 
anunciado o leilão dos aeroportos de Confi ns, em Belo 
Horizonte e do Galeão, no Rio de Janeiro. Para apre-
sentar o plano em execução pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) para o processo de preparação 
do leilão e os estudos encomendados pelo governo fe-
deral, o Clube de Engenharia convidou Rodrigo Santa-
na, assessor do diretor-presidente da ANAC. 

Infraestrutura e gargalos
Rodrigo destacou que a infraestrutura é um enorme 
gargalo no país e como resolver isso é uma decisão po-
lítica. “O setor aqueceu, a demanda é crescente, mas a 
infraestrutura não acompanhou o crescimento acelera-
do. Em outros países, os aeroportos são integrados, há 
grande investimento e um forte anseio da população 
nesse sentido”, afi rmou. José Luiz Salgueiro, conse-
lheiro do Clube e especialista em transporte aeroviá-
rio, concorda com Santana: “A defasagem dos nossos 
aeroportos em comparação com o resto do mundo é 
enorme. Na Europa, por exemplo, há um volume mui-
to maior de movimentação, mas acontece em cima de 
um processo que funciona de fato”.

Segundo a ANAC, o leilão de mais dois aeroportos – 
entre eles, o Galeão, com potencialidade e histórico 
de grande hub internacional, porta de entrada e saída 
do país – é resposta direta a uma demanda que exige 
infraestrutura moderna e serviço efi ciente. Com o au-
mento da renda média no país e a queda das tarifas em 
43%, o número de passageiros embarcados triplicou 
nos últimos dez anos, de 33 milhões para 92 milhões. 
Consequentemente, o número de voos acompanhou o 
crescimento e chegou a registrar um aumento de 153% 
entre 2002 e 2012. Para Rodrigo Santana, os números 
da aviação civil justifi cam a licitação dos aeroportos. 
“O setor aqueceu, a demanda é crescente, mas a infraes-
trutura não acompanhou o crescimento acelerado.”

Regras do Jogo
Além de atender às demandas, de acordo com as exi-
gências do edital do leilão preparado pela ANAC, os 
ganhos com as privatizações dos aeroportos serão gran-
des. O documento foi elaborado com base em um Es-
tudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
preparado pelo governo federal e apresentado à ANAC. 

De acordo com Santana, o contrato exige que os con-
cessionários construam novas instalações para embar-
que e desembarque de passageiros (serão 26 novas pon-
tes de embarque no Galeão e 14 em Confi ns), pátios de 
aeronaves – com 21 aeronaves no Galeão e 11 em Con-
fi ns –, estacionamentos para veículos com, no mínimo, 
1.850 vagas no Galeão. Tudo isso deverá ser entregue 
até as Olimpíadas. Após os jogos, será entregue o sis-
tema de pistas independentes em ambos os aeroportos.

Entre as restrições impostas no edital está a exigência de 
que cada concessionário poderá vencer em apenas um 
aeroporto. Será possível ter participação nos vencedores 
de Guarulhos, Viracopos e Brasília, mas apenas com li-
mite inferior a 15%. No dia 2 de outubro, o governo 
decidiu acatar as recomendações do Tribunal de Contas 
da União sobre o texto do edital. Uma exigência técnica 
que visava a garantia da qualidade do serviço – poderiam 
participar apenas aqueles operadores que tivessem admi-
nistrado aeroportos que tenham registrado no mínimo 
35 milhões de passageiros/ano em pelo menos um ano 
dos últimos cinco anos – foi derrubada por recomenda-
ção do TCU, que propôs outro critério de aprovação: a 
projeção do fl uxo mínimo de passageiros para 2014 de 
22 milhões para o Galeão e 12 milhões para Confi ns.

Hubs, integrações e regulação
A privatização por si só, no entanto, não é certeza de 
sucesso e de um real novo momento para os aeropor-
tos nacionais. Decisões políticas, um forte lobby das 
empresas aéreas e o investimento em intermodalidade 
são, segundo Salgueiro, fundamentais para o sucesso 
do processo. As concessões trazem dois aspectos distin-
tos no caso dos aeroportos. Mais que a privatização da 
operação dos terminais, estão envolvidas grandes obras. 
Por isso, os consórcios que já demonstraram interesse 
no leilão são compostos por operadores em parcerias 
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A entrega da administração do público ao privado é vista com desconfi ança. Faltam ferramentas de controle. 
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com grandes construtoras. “Embora os operadores me 
pareçam competentes, os interesses dessas construto-
ras não têm relação com a operação. Quem dominar o 
consórcio quer fazer obras e a operação pode fi car ape-
nas como pano de fundo. Isso vai exigir que, de fato, a 
agência reguladora funcione”, alertou Salgueiro.

O lobby das empresas aéreas é outro ponto que, se 
não houver posicionamento diferenciado por parte da 
ANAC, pode inutilizar as obras no Galeão. “Por uma 
decisão política, os voos foram desviados para São Pau-
lo e isso tem uma relação direta com as empresas. A 
aviação civil funciona com hubs, centros de chegada e 
partida dos voos. O Rio detinha o hub da Varig e o 
Galeão era incentivado por isso. Está lá a maior pista do 
Brasil, por exemplo. Com o fi m da Varig, esse cenário 
mudou”, explica Salgueiro, lembrando que a WebJet 
chegou a ter seu hub no Rio também, até ser compra-
da pela Gol, cujo hub é em São Paulo. “Os voos que 
vinham de fora para o Rio foram desviados para São 
Paulo porque há interesse de que a conexão para o Rio, 
que concentra 40% dos destinos turísticos do Brasil, 
seja em São Paulo. Há, inclusive, empresas estrangeiras 
que querem fazer ligações no Rio e não são autorizadas 
pela ANAC e deslocadas para São Paulo. E as desculpas 
que eles usam para isso não se sustentam”, esclarece. 

Histórico duvidoso
A entrega da administração do público ao privado é 
vista com desconfi ança com base em concessões ante-
riores nas mais variadas áreas. Abílio Tosini, associado 
do Clube, destacou que, para além do debate das pri-
vatizações dos portos, é preciso discutir a continuidade 
do modelo de concessões. “Estamos enfrentando um 
modelo que, frente a uma demanda pontual gerada 

pela Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, toma decisões 
pesadas e as executa rapidamente. Apagamos incêndios 
sem muita certeza se as melhorias são para o nosso dia 
a dia ou apenas para os grandes interesses ligados aos 
megaeventos.”

Luis Fernando Santos Reis, presidente executivo da As-
sociação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro 
(AEERJ), discorda. Segundo ele, as obras de ampliação 
independem dos grandes eventos que se aproximam. 
“O Galeão é um caos há anos. É um dos piores aero-
portos do mundo, onde se leva de duas a três horas 
em uma fi la de embarque. Essa era uma demanda que 
devia ter sido atendida há muito tempo. Essas obras são 
extremamente necessárias. Os volumes de investimento 
aplicados pelo governo são insufi cientes. Eu represento 
a iniciativa privada e se formos observar, as melhores 
rodovias brasileiras são as privatizadas”, declarou.  

Decisão política
Alcebíades Fonseca, coordenador do Fórum de Mobi-
lidade Urbana do Rio de Janeiro, também demonstrou 
preocupação com as concessões. “É uma solução, sem 
dúvida, mas ela (a concessão) precisa vir atender aos in-
teresses da população. O concessionário tem que ser al-
guém do ramo, não um banco que busca apenas o lucro 
de seus acionistas. O que temos percebido nessas con-
cessões é que faltam ferramentas de controle. Quando 
um concessionário ganha uma licitação, ela vira uma 
commoditie e, anos depois, ele negocia a concessão com 
outras empresas. Qual é o perigo dessa concessão ser 
renovada sem nova licitação?”, questionou.  

Para Salgueiro, as concessões são inevitáveis e são re-
sultados diretos de anos de negligência. “Toda admi-
nistração pública, pra fazer qualquer coisa funcionar, 

tem que ter condição econômica e um programa de 
investimentos. Nos aeroportos em geral, a Infraero pre-
cisava de uma massa de investimentos que o governo 
não estava disposto a liberar. Trata-se de uma decisão 
política com base em prioridades que todos os governos 
de 1985 pra cá tomaram: eles alocaram poucos recursos 
para a Infraero e foram empurrando o problema com 
a barriga”. Salgueiro destaca, ainda, que os leilões vêm 
em momento chave para um governo que precisa de 
uma fonte imediata de verbas para tapar o rombo em 
seu orçamento. “A arrecadação com os aeroportos já 
privatizados foi boa. Então, decidiram fazer o mesmo 
com os outros. Não signifi ca que vá funcionar melhor. 
Vai depender do grupo que ganhar ter ou não o poder 
de barganha necessário para trazer voos de São Paulo 
para o Rio. No fi m das contas, é tudo uma questão 
de vontade e decisões políticas”, fi naliza. A opinião de 
Salgueiro encontra paralelo na fala do representante da 
ANAC. Abordado sobre a decisão de conceder ou não 
à iniciativa privada o controle de áreas estratégicas da 
infraestrutura do país, Rodrigo Santana, mais uma vez, 
apontou para a vontade política como fator decisivo: 
“No Brasil, nosso ponto mais precário é a infraestru-
tura. Como alcançar a solução para essa questão é uma 
decisão política e precisa ser pensada no momento de 
escolher nossos governantes.”

Demanda crescente
Embora a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos tor-
nem o cenário mais urgente e delicado, o investimento 
prioritário em aeroportos – ou como escolhido pelo go-
verno, a concessão dos mesmos para a iniciativa privada 
– vem em resposta a números que apontam para um 
aumento signifi cativo de voos e passageiros. O cresci-
mento econômico, a distribuição de renda e a concor-
rência entre as empresas se transformaram em fatores 
de pressão sobre o setor. A Lei 11.182/2005 também 
colaborou para o cenário, instituindo a liberdade tari-
fária – que determinou a oscilação das tarifas de acordo 
com oferta, demanda, custos e concorrência. 

De acordo com o Anuário Estatístico do transporte 
Aéreo, publicado pela ANAC, o transporte aéreo do-
méstico de passageiros teve praticamente triplicada a sua 
demanda em nove anos, desde 2002. A taxa de apro-
veitamento doméstica das aeronaves passou de 56,65%, 
em 2002, para 70,2%, em 2011. No mesmo período, 
a tarifa aérea média doméstica reduziu quase à metade, 
tendo passado de R$ 486,75 para R$ 276,25, em valo-
res reais de dezembro de 2011. Na prática, o passageiro 
pagou, em média, menos da metade do que pagava há 
nove anos para voar 1 km em território nacional. Os 
dados de 2011 revelam que mais de 82 milhões de pas-
sageiros pagos foram transportados em voos domésticos 
no Brasil. A demanda doméstica registrou crescimento 
de 16% quando comparada com 2010. A oferta domés-
tica, por sua vez, teve um incremento de 13% em rela-
ção ao ano anterior, com 116 bilhões de assentos quilô-
metros oferecidos (ASK). A taxa de aproveitamento das 
aeronaves em voos domésticos alcançou 70,2%, o que 
representou melhora de 2,56% em relação a 2010. 
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CAPA

emBrasil
liquidação?

Fechado para o diálogo e indiferente aos anseios da sociedade civil, governo leiloa o futuro das próximas gerações 
e entrega o maior campo descoberto de petróleo do mundo à iniciativa privada e empresas estrangeiras

A mobilização da sociedade civil pelo cancelamento do 
leilão do campo de Libra, o maior campo descoberto 
do mundo, tomou as ruas, transformou em foco de 
debate um tema com pouca penetração social e domi-
nou as redes sociais nas semanas que antecederam o dia 
21 de outubro. Neste dia, 27 ações judiciais haviam 
sido apresentadas pedindo o cancelamento do leilão. 
Dessas, 20 tiveram a concessão de liminar rejeitada 
pelos juízes. Muitas foram as ações derrubadas pela 
Advocacia-Geral da União, impedindo que se concreti-
zasse a anulação ou suspensão do leilão. Sessenta e três 
entidades enviaram carta à presidenta Dilma Rousseff  
pedindo a imediata suspensão do leilão com um eixo 
único: ao permitir que as multinacionais se apropriem 
do campo de Libra o governo coloca em risco a sobera-
nia e o desenvolvimento nacional.

Nenhum argumento foi sufi ciente para dissuadir o 
governo Dilma. Os estimados 15 bilhões de barris de 
petróleo foram vendidos sob protestos e enfrentamen-
tos entre manifestantes e a Força Nacional enviada pelo 
governo federal. Estrategicamente posicionado, o leilão 
foi realizado em um hotel da Barra da Tijuca, zona oes-
te do Rio de Janeiro, onde barreiras de soldados dividi-
ram espaço nas areias com banhistas.

O Clube de Engenharia, em mais um momento de 
fortalecimento de históricas parcerias com a Associação 
dos Engenheiros da Petrobras (Aepet) e o Sindicato dos 
Petroleiros (Sindipetro), entre outras, esteve ativamente 
envolvido na luta contra a venda do Pré-Sal. Em cartas 
abertas à presidenta Dilma, o Conselho Diretor cobrou 
coerência e nacionalismo. Em eventos, passeatas e inú-
meras reuniões de articulação da luta, a Diretoria bus-
cou apoiar e se fazer presente, somando sua voz àque-
las que exigiam que os ganhos provenientes do Pré-Sal 
fossem assegurados exclusivamente ao povo brasileiro.

Completamente blindado contra qualquer tipo de par-
ticipação popular no debate, o governo ignorou o cla-
mor das ruas e “bateu o martelo”. O leilão, com um 
único participante, concedeu a exploração de Libra ao 
consórcio formado pelas empresas Petrobras, com 40% 
(sendo 10% pelo consórcio e 30% obrigatórios pelo sis-
tema de partilha, que garante algum ganho onde pode-
ria não haver nenhum); a anglo-holandesa Shell, com 
20%; a francesa Total, com 20%; e as chinesas CNPC 
e CNOOC com 10% cada.

Aspectos estratégicos
O conselheiro do Clube de Engenharia, ex-diretor de 
produção da Petrobras e descobridor do Pré-Sal, Gui-
lherme Estrella, concentrou suas críticas no aspecto es-
tratégico: “Trata-se de gigantesco volume de petróleo, 
agora compartilhado com sócios que representam inte-
resses estrangeiros – de potências estrangeiras –, sobre 
cujo alinhamento com o posicionamento geopolítico 
de um país emergente da importância do Brasil não te-
mos a menor garantia”.

Estrella defende que a Petrobras, que mapeou a estru-
tura de Libra e perfurou o poço descobridor, como 
empresa controlada pelo Estado brasileiro, devia ter 
sido contratada diretamente, como permite o marco do 
Pré-Sal. “A inclusão desta alternativa teve como causa a 

eventualidade de se tratar com reservas cujas dimensões 
tivessem valor estratégico para o Brasil, e este é inques-
tionavelmente o caso de Libra.”

Todos os motivos que levaram ao leilão seriam conhe-
cidos se o governo garantisse ampla discussão com a 
sociedade. A total ausência de diálogo fez crescer, com 
as informações e os dados disponíveis, o contingente 
de brasileiros convencidos, como Estrella, de que “a 
contratação direta da Petrobras para desenvolver e pro-
duzir Libra seria a melhor estratégia, diante do papel 
destinado ao Brasil no cenário geopolítico e energético 
mundial ao longo, no mínimo, desta primeira metade 
do século 21”.

Em entrevista à Folha de São Paulo Estrella esclarece 
algumas das razões que o levaram a formar opinião for-
temente contrária ao leilão. “De uma hora para outra o 
país aparece como uma potência energética, cujas reser-
vas potenciais, em processo acelerado de comprovação, 
de petróleo e gás natural impactam o quadro energéti-
co mundial. Tudo indica que irão contrabalançar, junto 
com a costa oeste africana, o peso do Oriente Médio, a 
médio e longo prazos, para suprir EUA e UE. Isso nos 
obriga, como país soberano, a nos prepararmos para as-
sumir esse papel de não mais coadjuvante, mas de pro-
tagonismo mundial diante desta muitíssimo sensível 
realidade. A quarta frota [dos EUA] está aí, ressuscitada 
não por outro motivo.”

Visões distintas em um mesmo cenário
Com os olhos voltados para o interesse nacional, no 
debate que ainda hoje a sociedade brasileira trava, é 
apontado como consenso que uma empresa 100% es-
tatal e brasileira, com estrutura de produção, deve fi car 
encarregada de operar as reservas de Libra. A partir daí, 
no entanto, os olhares se multiplicam. 

Para o jornalista Mauro Santayana, por exemplo, “a 
guerra pelo petróleo brasileiro não acaba com o leilão 
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de Libra. Ela está apenas começando, e vai fi car cada 
vez pior. Já que não podemos ter o ideal, fi quemos com 
o possível. Os desafi os para a Petrobras, daqui para 
frente, serão tremendos, tanto do ponto de vista insti-
tucional, quanto do operacional, na formação e contra-
tação de mão de obra, no gerenciamento de projetos, 
no endividamento, no conteúdo nacional”. E conclui 
em tom de convocação: “É hora de cerrar fi leiras em 
torno daquela que é – com todos os seus problemas – a 
nossa maior empresa de petróleo".

“A envergadura e a respeitabilidade das manifestações 
contrárias ao leilão, a começar pela opinião maciça do 
Clube de Engenharia” preocuparam o conselheiro Ro-
berto Saturnino Braga, que assina artigo no qual con-
fessa que temeu pela anulação do leilão de Libra. Com 
sua realização, contabiliza as conquistas: “O que foi po-
liticamente conseguido, não sem difi culdades, mas com 
muito regozijo comemorado como um grande avanço 
foi a Lei do Pré-Sal, com o regime de partilha, que pre-
vê os leilões tal como foi feito o de Libra, e só excep-
cionalmente autoriza a entrega à Petrobras sem leilão”. 
E informa a razão do seu temor pelo que poderia ter 
ocorrido se o leilão tivesse sido suspenso: “A volta ao 
regime de concessões que o grande capital tanto deseja, 
entre outros retrocessos funestos”.

Mentiras, manipulações e so� smas
Na mídia nacional, editoriais e artigos, o destaque foi 
a grande vitória: somando os 41,65% da União com 
os 40% da Petrobras, mais de 80% do óleo fi carão em 
mãos brasileiras. Nos movimentos sociais, o destaque 
foi a derrota do povo brasileiro. Fernando Siqueira, vi-
ce-presidente do Clube de Engenharia e da Associação 
dos Engenheiros da Petrobras (Aepet), presença per-
manente nos debates em defesa da soberania nacional, 
esclarece o descompasso entre a campanha para provar 
que o leilão valeu a pena e a realidade: “Mais de 40% 
do petróleo produzido será dado ao consórcio para re-
munerar os custos de produção, 15% para ressarcir o 
pagamento dos royalties pagos em dinheiro, algo que, 
inclusive, contraria a Lei do Petróleo. Restarão apenas 
45% para ser partilhado com a União. Na verdade, do 
total extraído, a União terá direito a 18,74%. Mais de 
60% do petróleo de Libra vão para o exterior”.

O bônus de assinatura, ferramenta que tem como ob-
jetivo o pagamento de juros de bancos, citado pelo mi-
nistro de Minas e Energia como um sucesso, é aponta-
do por Siqueira como um sofi sma. De acordo com o 
ministro, “o bônus de assinatura é o maior do mundo”. 
Já Siqueira lembra que “faltou dizer que o óleo/lucro, 
que realmente interessa, foi o menor do mundo”. “Os 
países exportadores em todo o mundo fi cam com a mé-
dia de 80% do petróleo produzido em seus territórios”, 
explica. Outro ponto levantado por Siqueira é que no 
leilão de Libra, o bônus levou o consórcio a oferecer 
o percentual mínimo de 41,65% fi xado pelo governo. 
“A cada 0,5% do óleo/lucro ofertado a menos para a 
União, ela perde mais do que um bônus. Como Libra 
é um campo de cerca de 15 bilhões de barris, a US$ 
100 por barril, se chega a US$ 1,5 trilhão, ou R$ 3,3 

trilhões; 0,5% disto são R$ 16,5 bilhões. Sob um mo-
delo econômico equivocado se vende o futuro de três 
gerações”, denuncia.

A baixa concorrência foi ainda apontada como propo-
sital para reduzir a competição e pagar um percentual 
considerado “ridículo” sobre um campo descoberto, 
testado e comprovado como o maior do mundo. Ou-
tro fator que pesou foi a denúncia de espionagem feita 
por Edward Snowden. A empresa Halliburton fornece 
o software Open Wells, que processa todos os dados es-
tratégicos da Petrobras. Seus analistas de sistemas têm 
acesso a todas as informações da companhia. Snowden 
revelou que a cada 72 horas, uma massa de dados da 
Petrobras é remetida para os Five Eyes: EUA, Inglaterra, 
Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Para atenuar o mo-
tivo mais que sufi ciente para o cancelamento dos leilões, 
as empresas dos EUA e Inglaterra saíram. “Mas o braço 
europeu do cartel fi cou: Total e Shell, que participaram, 
pertencem aos mesmos donos”, informa Siqueira.

O que vem pela frente
Leilão realizado, ainda há muito pela frente. A 11ª ro-
dada também era chamada de primeira rodada do Pré-
-Sal, deixando claro que outras estão por vir. Muitas são 
as ilegalidades apontadas. Entre os pontos polêmicos 
está o artigo 2º da nova Lei, que defi ne áreas estratégi-
cas como aquelas com baixo risco e alta produtividade. 
“Libra tem risco zero e é o maior campo do mundo. 
Como área estratégica, não podia ser leiloada. O arti-
go 12º diz que áreas estratégicas devem ser entregues à 
Petrobras em contrato de partilha e sem leilão”, destaca 
Siqueira. Em artigo recém-publicado, o professor da 
Universidade Federal de Pernambuco, Heitor Scalam-
brini Costa, reforça a posição.

“Legalmente, através da Lei 12.351, sancionada em de-
zembro de 2010, a União pode entregar o campo de 

Libra, sem licitação, diretamente para a Petrobras. Esta, 
por sua vez, assinaria um contrato de partilha com a 
União, com o percentual do ‘óleo/lucro’ (percentual 
bem alto, para benefi ciar ao máximo a sociedade) a ser 
remetido para o Fundo Social. Assim se garantiria ao 
povo brasileiro o benefício total dessa riqueza, no seu 
devido tempo”, explica.

Ainda segundo Siqueira, o edital cria uma variação do 
percentual que fará com que na maior parte do tem-
po, o percentual do óleo/lucro da União fi que abaixo 
daquele estipulado pelo CNPE, ferindo a Lei. Outro 
ponto contundente é o artigo 2º (2,8.1) e o 6.3 do 
contrato que dizem que o consórcio terá o direito de 
ser ressarcido, em óleo, do valor do royalty que pagar: 
“Isto fere a Lei 12.351/10 (e 12.734/12) do petróleo 
no artigo 42 § 1º que diz que o royalty não pode ser 
ressarcido em nenhuma hipótese”.

Entre tantas evidências e denúncias, o professor Ildo 
Sauer, ex-diretor da Petrobras, denuncia que “a na-
ção que entrega seu petróleo não zela pelo seu futuro” 
e, ainda, que a experiência de Libra vem aumentar a 
preocupação com a participação de empresas multi-
nacionais, como a anglo-holandesa Shell e a francesa 
Total entre outras empresas privadas, porque, afi r-
ma ele, esse quadro dá a direção de como serão os 
próximos. “Se não fi zesse leilão, o Brasil recuperaria 
o investimento no poço de Libra em menos de dois 
anos. Não existe país no mundo que faria leilão de um 
campo como Libra sem dimensionar a quantidade de 
petróleo que tem ali.” Além disso, Ildo destaca que a 
Constituição de 1988 é clara em seu artigo 20: são 
bens da União os recursos naturais da plataforma con-
tinental e da zona econômica exclusiva; os potenciais 
de energia hidráulica e os recursos minerais, inclusive 
os do subsolo. “É como se o governo federal estivesse 
vendendo uma fazenda sem saber quantas cabeças de 
gado existem em seu terreno.”

O consórcio formado pelas empresas Shell, Total, CNPC, CNOOC e Petrobras foi o vencedor da Primeira Rodada de Licitação do 
Pré-Sal e terá o direito a explorar e produzir o petróleo da área de Libra, na Bacia de Santos. Na foto, o ministro de Minas e Energia, 
Edson Lobão, ao lado de representantes das empresas que integram o consórcio vencedor
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Alexandre de Medicis, Ana Lucia  Moraes e Souza Miranda, Eliane 
Alves da Silva, Fernando A. Fonseca, Fernando Ataide Ribeiro, Jose 
de Ribamar Murad, Lygia Angelina Donadio, Marcio de Queiroz 
Ribeiro, Marcio Paes Leme, Margareth Vigneron Cariello, Maria 
Virginia Martins Brandão, Mariano de Oliveira Moreira, Nelson 
Meirim Coutinho, Nelson Neves da Silva, Newton de Oliveira 
Carvalho, Osvaldo Neves, Paulo Roberto Sad da Silva, Priscila 
Felipe Ribeiro, Sandra Ribeiro

Aniversariantes

Dia das Crianças

abre as portas para os pequenos
Sede Campestre

Os 60 anos da Petrobras foram comemorados em reu-
nião-almoço com cerca de 400 pessoas no Clube de En-
genharia, no dia 3 de outubro. O evento, realizado pelo 
Clube em parceria com a Associação dos Engenheiros 
da Petrobras (Aepet), aconteceu em momento de fortes 
pressões para a realização do leilão do poço de Libra 
e denúncias de espionagem americana na empresa. Na 
ocasião, o geólogo Guilherme Estrella, diretor da Petro-
bras que chefi ava o setor de exploração quando as jazi-
das de petróleo do Pré-Sal foram descobertas, afi rmou 
que a presidenta Dilma Rousseff  deveria suspender o 
leilão do campo de Libra e abrir o tema para discussão 
com a sociedade. “Minha esperança é que a presiden-
taDilma Rousseff , uma nacionalista com boa visão em 
favor do povo brasileiro, suspenda o leilão de Libra, 
principalmente agora que a presidente da Petrobras, 
Graça Foster, afi rmou no Senado que dentro de ano e 
meio a Petrobras tem condições de operar 100% o cam-
po de Libra se for contratada para isto pelo governo", 
declarou. Marcaram presença o Movimento em Defe-
sa da Economia Nacional (Modecon), Sindipetro-RJ, 
Central Geral dos Trabalhadores Brasileiros (CGTB), 
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro 
e UNE, entre outros. Também foram homenageados o 
brigadeiro Rui Moreira Lima, que faleceu aos 94 anos, 
depois de uma vida marcada pela luta em defesa do 

Mobilização

Almoço homenageia Petrobras

Com um espírito infantil que se renova a cada ano 
e as muitas áreas verdes para correr e se divertir 
em sua sede campestre, em Pedra de Guaratiba, 
o Clube de Engenharia comemorou, dia 13 de 
outubro, o Dia das Crianças. Além da animação, 
cerca de 100 pessoas ganharam de presente a paz 
da paisagem rural, a curiosidade com a habilidade 
e o bom humor do mágico, os sustos dos tombos 
e das acrobacias no Touro Mecânico e a algazarra 
do Pula-Pula.  Sócios, convidados, amigos, fi lhos 
e netos vivenciaram a bela tarde com uma extensa 
programação, que ainda incluiu animadores, mú-
sica, jogos e brincadeiras na piscina. Não faltaram 
as pipas distribuídas para todos –, adultos e crian-
ças, homens e mulheres –, que desenharam suas 
piruetas no céu de um domingo bastante ensolara-
do. De 11 às 16 horas o clima foi de homenagem 
aos “baixinhos” naquilo que têm de melhor: a ale-
gria de viver, como descreveu Ana Lúcia Moraes e 
Souza Miranda, diretora de Atividades Culturais e 
Cívicas: “Foi uma tarde perfeita, em família, cer-
cada de crianças, com amigos, muito verde, um 
sol lindo e o vento batendo no rosto”.

de outubro

Crianças se divertem aprendendo a 
fazer e a empinar pipas, enquanto 
outras se espantam com os truques do 
mágico ou brincam de domar o touro 
que sempre as derruba em meio a 
muitas gargalhadas. 

monopólio estatal da 
Petrobras, e a Aepet, 
pelos seus 52 anos de 
atividade em defesa 
da Petrobras.

e defende o Pré-Sal

Geólogo Guilherme 
Estrella, diretor da 
Petrobras, chefi ava 

o setor de exploração 
quando as jazidas de 

petróleo do Pré-Sal 
foram descobertas.
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Conselho Editorial

Livro

A biografi a do empresário que foi um dos pioneiros na 
indústria de refi no de petróleo no país foi idealizada e pro-
duzida pelo sobrinho de Chico, Carlos Alberto Martins 
Bastos. Francisco Martins Bastos foi o engenheiro con-
tratado para coordenar as obras de instalação da Refi naria 
Ipiranga em Rio Grande em 1936. Mais tarde, em 1960, 
Chico passou a presidir o Grupo Ipiranga até sua morte, 
em abril de 1987. Em sua trajetória, o empresário de su-
cesso idealizou uma escola profi ssionalizante para qualifi -
cação pessoal, que resultou, em 1956, na criação da Esco-
la de Engenharia e do Colégio Técnico Industrial (CTI).

Perícias em Fraudes Elétricas
Regina Moniz Ribeiro – Ed. PINI/SP

Chico Bastos, O Pescador 
Willy Cesar – Ed. UNivercidade/RJ

Motivação 
e autonomia

É comum nas instituições e associações, a previsão re-
gimental, na sua estrutura, de um órgão responsável 
pela comunicação externa.

No caso do Clube de Engenharia, seu Conselho Di-
retor direciona tal responsabilidade a um grupo de 
conselheiros e conselheiras eleitos por ele na sessão 
plenária seguinte a da posse dos novos conselheiros 
que renovam o terço de seu plenário.

Este pequeno grupo, não necessariamente formado por 
membros do Conselho Diretor em exercício, tem a in-
cumbência de acompanhar os assuntos momentosos de 
interesse da engenharia e do país, aqui consideradas as 
suas diferentes regiões e a natureza de suas demandas 
presentes, bem como os seus refl exos no futuro.

O Jornal do Clube de Engenharia, ao lado das cha-
madas mídias eletrônicas e a Revista do Clube consti-
tuem, no contexto de sua divulgação dinâmica, o ob-
jetivo precípuo da atividade comunicação, não apenas 
mantendo os associados informados dos trâmites das 

decisões ofi ciais da entidade, como também e princi-
palmente da sua opinião também ofi cial emanada do 
Conselho Diretor sobre aqueles mencionados assun-
tos momentosos.

O Editorial do Jornal é da responsabilidade regi-
mental da Diretoria do Clube, tanto no que concer-
ne à sua elaboração quanto à natureza e propósito 
do seu conteúdo.

Nos últimos quatro anos, após providências de refor-
mulação geral da atividade, inclusive com a contratação 
de assessoria de imprensa e corpo de jornalistas, foi pos-
sível ao Clube dispor de um Conselho Editorial mui-
to ativo, descompromissado com posições fechadas de 
caráter ideológico, optando por apresentar as matérias 
de viés polêmico — sempre no aspecto técnico — com 
manifestações de representantes credenciados de seg-
mentos eventualmente confl itantes do próprio Clube e 
da sociedade.  Tal posicionamento acabou por dar alta 
credibilidade ao veículo impresso. 

O Clube de Engenharia consolidou-se assim como 
uma tribuna de discussões relevantes, notoriamen-
te na divulgação dos eventos e intervenções de suas 
Divisões Técnicas, onde, ampliando o alcance da dis-
posição democrática, privilegiam-se os pareceres e as 
opiniões das comunidades afi ns com o mérito de cada 
discussão. A tribuna, portanto, não fi cou cativa da 
opinião dos poderes públicos, abrindo o alcance das 
matérias a toda a sociedade.

Essa manifestação visa a dar aos leitores um panorama 
da atividade do Conselho Editorial do Clube, cuja au-
tonomia tem a relatividade do julgamento do que deva 
ser, de fato, prioritário, levando-se em conta a decisão 
da maioria dos seus integrantes, considerados os pre-
sentes nas duas reuniões mensais programadas. A dire-
ção formal dos trabalhos é regimentalmente atribuída 
ao diretor institucional do Clube de Engenharia.    

Mas não paramos. O Conselho continua aberto às no-
vas participações. É um convite.    

Regina Moniz Ribeiro é engenhei-
ra eletricista, conselheira do Clube 
de Engenharia, ex-coordenadora 
da Câmara de Engenharia Elétrica 
e ex-diretora do CREA-RJ, presi-
dente da Associação Brasileira de 
Engenheiros Eletricistas seção Rio 
de Janeiro, autora do livro Perícias 
em Fraudes de Redes Elétricas. Di-
ploma de estudos Aprofundados 
em Eletrotécnica pela Universida-
de de Paris, em 1984.

O Conselho Editorial na primeira reunião após a confi rmação de seus integrantes: a 
partir da esquerda, Maria Helena Diniz do Rego Monteiro Gonçalves, Paulo Lima, 
Kátia Farah, José Carlos de Lacerda, Ana Lúcia Moraes, Stelberto Soares, Fernando 
Tourinho, Carlos Ferreira e Edson Monteiro. Integram ainda o CE Manoel Lapa, 
Sebastião Soares e Sérgio de Moraes.
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Descontos para sócios
FACHA (cursos de pós-graduação) • Universidade Estácio de 
Sá • Universidade Veiga de Almeida • Prisma Café & Bistrô 
Universidade Federal Fluminense (pós-graduação) • Centro 
de Estudos Alexandre Vasconcelos (CEAV) • Colégio Mary 
Poppins • Colégio e Curso Intellectus • Curso Múltiplus 
Concursos • Faculdade Candido Mendes (UCAM) • Pousada 
Vale Verde de Teresópolis Ltda • Elza Lentes de Contato • Ótica 
Cristã Nissi • Ótica Maison de Vue • Ótica Anjos dos Olhos 
• Fonoclínica Produtos Médicos Ltda. • Clínica Odontológica 
New Quality • Kerala Clínica de Terapias Alternativas e 
Reabilitação Física • Associação Brasileira Benefi cente de 
Reabilitação (ABBR) • Universo Physio Pilates • Estética de A 
a Z • DC Grill Churrascaria • Restaurante Zanzariba • Crafi  
park S/C Ltda • Associação dos Engenheiros da Estrada de 
Ferro Leopoldina • FISK idiomas • CCAA • Silvestre Saúde   
www.clubedeengenharia.org.br/descontos.htm

Através de uma demanda apresentada no Fórum de 
Mobilidade Urbana, que acontece na sede do Clube 
de Engenharia todas as sextas-feiras, a Divisão Técnica 
de Transporte e Logística organizou, no dia 30 de 
setembro, um debate sobre o caso da Transolímpica, via 
expressa com extensão de 23 quilômetros que cortará 
os bairros de Magalhães Bastos, Curicica e Sulacap.

Vias expressas no Rio de Janeiro 
a partir do caso da Transolímpica

Segundo o gerente da Secretaria Municipal de Obras, 
Carlos Alberto dos Santos, que apresentou o projeto 
licitado, a Transolímpica surge para complementar o 
projeto de transportes do Rio de Janeiro. “O objetivo é 
ligar a Barra da Tijuca e a Avenida Brasil através de uma 
via expressa. Ela se parece muito com a Linha Amarela, 
mas o ganho é a implantação de uma faixa a mais, por 
onde circulará o BRT”, explicou.

No entanto, uma questão preocupa os moradores 
da região: as remoções. O presidente da Associação 
de Moradores de Magalhães Bastos, Renato Moura 
de Oliveira, narrou a luta dos moradores pela 
preservação do bairro. Uma comissão de moradores 

apresentou ao poder público opção para o traçado 
que não precisaria remover moradias. “O prefeito 
prometeu que ninguém seria removido, mas depois 
mudaram de ideia”, contou. Os moradores de 
Magalhães Bastos solicitaram providências junto 
ao Ministério Público, já que representantes 
da prefeitura notificaram alguns deles sobre as 
remoções das residências. 

O deputado federal Edson Santos e o representante 
do mandato do vereador Reimont, Fabio Tergolino, 
falaram sobre os investimentos em transportes e a falta 
de uma visão sistêmica. Destacaram ainda a falta de 
diálogo do poder público com a sociedade.

Da esquerda para a direita, 
o presidente da Associação de 

Moradores de Magalhães Bastos, 
Renato Moura de Oliveira; 
o deputado Federal Edson 
Santos; o representante do 

mandato do vereador Reimont, 
Fabio Tergolino; e o gerente da 
Secretaria Municipal de Obras, 

Carlos Alberto dos Santos.

“As novas gerações acabam 
por se afastar do passado”

Eugene Hussak, F. Katzer, barão de Capanema, 
Louis Agassiz, Miguel Arrojado Lisboa, Eschwe-
ge... Muitos foram os homenageados pela série de 
eventos sobre a memória da Geologia no Brasil, or-
ganizada pela Divisão Técnica de Recursos Mine-
rais (DRM). Benedicto Rodrigues, chefe da DRM, 
abriu as atividades falando sobre o homenageado da 
vez, Gonzaga de Campos, cuja história se une a de 
outros grandes nomes que marcaram a história da 
Geologia do país. 

Formado em Engenharia pela Escola de Minas de Ouro 
Preto, importante instituição da área, Luiz Felipe Gonzaga 
de Campos estudou as jazidas de ouro em Lagoa Dourada e 
em Apiaí (SP), além das de diamante em Água Suja (MG). 
Trabalhou com Derby na Comissão Geográfi ca e Geológica 
de São Paulo, durante o levantamento da Carta Geológica 
do estado. Um dos feitos mais importantes de Gonzaga foi 

a criação da Estação Experimental de Combustíveis e Mi-
nérios, que deu origem ao Instituto Nacional de Tecnologia.
Para Benedicto, o esforço de resgatar a memória da Ge-
ologia tem o objetivo de lembrar daqueles que ajuda-
ram a formar as bases do conhecimento da Geologia do 
Brasil. “Isso se faz necessário porque as gerações mais 
novas acabam por se afastar do passado, mas através 
desses debates, que fi cam no nosso site (clubedeenge-
nharia.org.br) para quem quiser assistir, muitos pesqui-
sadores podem fazer uso dessas informações”, destacou.

O secretário do Departamento de Recursos Minerais 
do Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro 
(DRM), Marco Aurélio Latgé, enfatizou a importância 
desses personagens para as ciências no Brasil. “Trazer 
cada vez um novo personagem, uma nova história e um 
novo momento importante para as geociências brasilei-
ras nos ajuda a construir conhecimento”, afi rmou. 

DRM do Clube de Engenharia segue debatendo e resgatando 
a história da Geologia no Brasil
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Ana Cecília Campello, chefe da DTG; Francis Bogossian (presidente 
do Clube de Engenharia), Euzébio José Gil (presidente do núcleo do 
Rio de Janeiro da ABGE)  e Claudio Amaral (DRM).

Presidente do DRM, Flávio Erthal, fala sobre as ações do Departamento.

Da esquerda para a direita: os geólogos Fernando Pires de Camargo, 
Nelson Meirim, e a geóloga Elisabete Rocha.

O Fórum Permanente de Acidentes Naturais começou 
em 2010, quando houve grave acidente em Angra dos 
Reis que matou 30 pessoas e deixou danos materiais 
irreparáveis. Mantendo o tema como pauta prioritária 
para o Clube de Engenharia e reunindo especialistas e 
representantes do poder público, no dia 3 de outubro 
ocorreu mais uma edição do Fórum. Segundo a chefe 
da Divisão Técnica de Transporte e Logística (DTRL) 
e antiga chefe da Divisão Técnica de Recursos Naturais 
Renováveis (DRNR), responsável pela organização 
do evento, Uiara Martins, o objetivo é manter um 
encontro ao menos três vezes por ano para garantir 
os debates na ordem do dia. “Essa edição é a que 
acontece no que chamamos de ‘período das secas’, 
que é quando pensamos em orçamento e projetos 
para o próximo ano. Vamos avaliar o que construímos 
de lá para cá, o quanto avançamos principalmente 
em políticas públicas, orçamento e plano diretor”, 
detalhou Uiara.

Organizado pelas Divisões Técnicas de Recursos 
Naturais Renováveis (DRNR) e de Urbanismo (DUR), 
o investimento em contenção de encostas, prevenção 
e sinalização de áreas de risco foi o tema central desta 

Prevenção e mitigação de catástro-
fes seguem como pautas prioritárias

edição do Fórum. O gerente de Projetos de Áreas 
de Risco da Secretaria Nacional de Acessibilidade e 
Programas Urbanos do Ministério das Cidades, Th iago 
Galvão, apresentou o Programa de Gestão de Riscos e 
Resposta a Desastres. O programa inclui a promoção 
de ações de resposta e reconstrução que garantam a 
segurança da população em situações de desastre.

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, 
Marcello Silva da Costa, ao longo dos anos as políticas 
de desastres ambientais eram quase que exclusivas da 
Defesa Civil, mas hoje o Departamento de Recursos 
Minerais (DRM) do Serviço Geológico do estado tem 
desempenhado um excelente trabalho de mapeamento 
das áreas de risco de todo o Estado do Rio. Marcello 
Silva explicou o funcionamento do Plano de 
Contingência de Família, cujo objetivo é tornar as 
comunidades organizadas e participativas, aumentando 
sua recuperação e enfrentamento em casos de desastres. 

Para Flávio Erthal, presidente do DRM, a integração 
entre os entes federados e outras instituições está sendo 
construída e é essencial para otimizar o uso dos recursos 
públicos. “O DRM está atuando diretamente com os 

municípios na compatibilização de mapeamentos. 
Também estamos organizando as responsabilidades de 
cada um, DRM, Defesa Civil, prefeituras etc.”, explicou 
Erthal, destacando a importância do Plano Nacional de 
Gestão de Riscos.

Em setembro de 1968 nascia a Associação Brasileira 
de Geologia de Engenharia e Ambiental (ABGE). 
Com o objetivo de agregar profi ssionais, estudantes 
e instituições que atuam na área, a ABGE tem como 
marca o estímulo ao debate e à refl exão dos assuntos 
técnicos da área. Há anos como entidade parceira, as 
comemorações dos 45 anos da ABGE aconteceram 
dia 19 de setembro na sede do Clube de Engenharia 

unidos pelo futuro do Brasil
com grandes celebrações e signifi cativa presença de 
quadros técnicos experientes, que trazem em suas 
trajetórias parte da história da Geologia de Engenharia 
e Ambiental.

A mesa de debates “As perspectivas da Geologia de 
Engenharia e Ambiental (GEA) e o papel da ABGE” 
contou com a presença do presidente do Clube, Francis 
Bogossian, além dos debatedores, Fernando Pires de 
Camargo, geólogo e consultor; da geóloga da PCE 
Engenharia, Elisabete Rocha; e do geólogo da GEO 
Rio, Nelson Meirim Coutinho.

Francis iniciou o evento com seu depoimento sobre 
a ABGE que, segundo descreveu, atua no sentido de 
promover a interação entre os profi ssionais da área. 
“Sempre digo que o engenheiro geotécnico e o geólogo de 
engenharia não devem prescindir da colaboração um do 
outro. Esta prática precisa se tornar consagrada na maioria 
dos empreendimentos no Brasil”, afi rmou Francis.

O passado brilhante da ABGE foi destaque nas falas de 
todos os presentes. Mas a preocupação com o futuro 

foi abordada com ênfase. Elizabete Rocha lembrou que, 
para ela, a sociedade anda muito egoísta e isso pode 
trazer refl exos para a Associação. “Precisamos estimular 
o interesse nas ações coletivas”, frisou. A qualidade 
técnica das publicações da ABGE foi citada pelo 
geólogo Nelson Meirim, que defendeu a necessidade 
de estreitar os relacionamentos com entidades das mais 
diversas áreas da engenharia. Meirim também apontou 
os desafi os do ensino da Geologia nas universidades. 

45 anos 
da ABGE 

Geólogos e engenheiros
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Após longos debates sobre o projeto Porto Maravilha e seus impactos 
no cotidiano da cidade e constante troca de informações com o 

Ministério Público sobre licenciamento, viabilidade e andamento das 
obras da maior intervenção urbana da cidade do Rio de Janeiro em 

décadas, o Clube de Engenharia fi rma posição sobre o assunto
Um ano e quatro meses depois da inauguração das 
obras na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, 
o Porto Maravilha entrou, no mês de outubro, em fase 
crítica no que diz respeito aos impactos diretos e ime-
diatos da operação urbana na cidade do Rio de Janeiro. 
Construído entre meados de 1950 e o início da déca-
da de 1970, o Viaduto da Perimetral, que por muito 
tempo foi solução viária na zona portuária da cidade, 
foi ofi cialmente fechado. O trânsito foi redistribuído 
em rotas alternativas que contaram com a inauguração 
de 3,5 quilômetros da Via Binário do Porto no dia 2 
de novembro. Uma faixa reversível na Av. Presidente 
Vargas funciona desde o dia 14, ampliando o fl uxo no 
sentido centro e minimizando impactos na área.

Sem nenhum aviso à sociedade por meio da imprensa 
ou autoridades públicas, no domingo, dia 3 de novem-
bro, 80 metros do elevado foram demolidos em um es-
forço que começou ainda na noite de sábado. Ficaram 
apenas pilares e vigas de aço, impedindo defi nitivamen-
te a utilização da Perimetral. O recado é claro: não tem 
mais volta. 

Articulação e posicionamento
As investigações, trocas de informação e debates culmi-
naram, na reunião da Divisão Técnica Especializada de 
Transporte e Logística (DTRL) e o Fórum de Mobilida-
de Urbana do Rio de Janeiro no dia 8 de novembro, em 
um parecer fi nal sobre a situação da Perimetral e de toda 
a operação urbana, posteriormente levado ao Conselho 
Diretor. No dia 11 de novembro, por ampla maioria, o 
Conselho aprovou a proposta, ofi cializando o posiciona-

Porto de

mento do Clube de Engenharia contra a forma com que 
a demolição do Elevado da Perimetral está sendo reali-
zada e a falta de informações que envolve toda a obra. O 
conselheiro Marcio Fortes destacou que confundir a de-
molição do elevado com o avanço do Porto Maravilha é 
uma falácia. “Uma coisa é o aproveitamento de espaços 
privilegiados da cidade, outra é a afi rmação pueril que 
o viaduto tem que cair porque é feio. Temos obrigação 
de não nos ausentarmos das discussões que envolvem a 
sociedade civil e a engenharia. A demolição vai ser paga, 
vai custar R$ 1 bilhão e 780 milhões”, destacou Fortes.

O conselheiro Ricardo Latgé chamou atenção para a op-
ção da prefeitura de derrubar dois tabuleiros na noite de 
sábado para domingo, apontada como “um acinte, uma 
decisão irresponsável, inclusive do ponto de vista da en-
genharia de segurança. Não dá para ser conivente com 
a política de fato consumado. Somos a favor de muitas 
obras. Não podemos pensar pequeno, mas as priorida-
des estão equivocadas”, destacou Latgé.

O Conselho Diretor decidiu formar uma Comissão que 
redigirá carta ao prefeito registrando em defi nitivo a po-
sição do Clube diante do episódio Porto Maravilha-Der-
rubada da Perimetral. Durante os debates, foi levantada 
a possibilidade de ser tarde demais para a interferência do 
Clube de Engenharia. O conselheiro Sebastião Soares, 
no entanto, discordou: “Esse é um assunto que não vai 
terminar nos próximos meses, mas vai durar dez anos 
ou mais. Além de nos posicionarmos agora, com a carta, 
devemos assumir e acompanhar a questão”, opinou. 

Acompanhando de perto o andamento do projeto, o 
Clube de Engenharia vem debatendo a derrubada do 

Elevado da Perimetral no Conselho Diretor e nas Di-
visões Técnicas. Nos dias 11 e 25 de outubro, reuniões 
promovidas pela Divisão Técnica Especializada de 
Transporte e Logística (DTRL) e o Fórum de Mobili-
dade Urbana do Rio de Janeiro debateram o tema. No 
dia 11, o promotor José Alexandre Maximino Mota, 
do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Am-
biente (GAEMA), do Ministério Público do Rio de Ja-
neiro expôs os detalhes da ação civil pública ajuizada 
pelo MP que impediu a demolição do viaduto até o 
início de novembro. Já no dia 25 de outubro, evento 
realizado pela DTRL reuniu especialistas para acompa-
nhar o andamento da questão.

Sem planejamento
Em ambas ocasiões, fi cou evidente a falta de planeja-
mento. Diversas falhas foram encontradas pelo Gru-
po de Apoio Técnico Especializado (GAT) do MP no 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) apresentado 
pela prefeitura. “Em acordo entre o MP, a prefeitura e 
a CEDURP fi cou decidido que a Perimetral não seria 
demolida até agosto desse ano, com a condicionante da 
complementação do EIV”, explicou. Agosto passou e 
os estudos apresentados seguiam não contemplando as 
expectativas do MP. Segundo especialistas, as falhas nos 
estudos eram basilares. Os documentos apresentavam, 
por exemplo, números e projeções para a substituição 
da Perimetral e Rodrigues Alves pela Via Binário e Via 
Expressa, não considerando o adensamento resultante 
do acréscimo do potencial construtivo da área. Mesmo 
com os estudos ratifi cados, as certezas ainda são poucas. 

Imagem do planejamento das novas condições viárias da região portuária. 

incertezas

Fo
to

: C
du

rp
.


