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VLT em operação Luta histórica
Com grande expectativa, 
inauguração acontece em meio 
a críticas e usuários inseguros. 

Pedro Celestino, Helói 
Moreira e Abílio Borges 
integraram a mesa o�cial.3 12

A entrada do capital privado na área nuclear
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O setor nuclear ganhou, no mês de maio, destaque 
no Congresso Nacional em função da tramitação 
em regime de urgência da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 122/07 e da PEC nº 41/2011, 
apensada à primeira. Após receberem, em 12 de maio, 
parecer favorável da Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania, os textos propõem: acabar com 
o monopólio da União na construção e operação de 
reatores nucleares para geração de energia elétrica e 
permitir a produção de energia elétrica a partir de  
fonte nuclear pelo capital privado. A PEC prevê,  
ainda, a criação de órgão independente com poderes  
de regulamentação sobre o setor. Aprovada, sem debate, 
as propostas repercutem em segmentos da sociedade 
que defendem a urgência de ampla discussão.
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Gestores públicos consideram, 
mais uma vez, a privatização da 
Companhia Estadual de Água e 
Esgotos (Cedae) como uma das 
soluções para garantir o fôlego 
�nanceiro que o estado tanto precisa.

O Clube de Engenharia promoveu, 
em parceria com o Comitê 
Brasileiro de Barragens,  seminário 
para aprofundar o debate sobre a 
construção de termoelétricas nucleares 
e hidrelétricas com reservatórios.

Hidrelétricas  
com reservatórios 
de acumulação

Crise �nanceira 
agrava drama do 
Estado do Rio
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DIVISÕES TÉCNICASSANEAMENTO

Rotor do gerador de Angra 2.

HOMENAGEM: A3P

ENERGIA NUCLEAR
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Usinas nucleares: o silêncio ensurdecedor  
de decisões sem debate
É sabido nos meios cientí�cos e técnicos que no 
suprimento de energia, assim como o século 19 foi 
dominado pelo carvão, o século 20 pelo petróleo, 
o presente século será mais e mais dominado pelo 
combustível nuclear. Daí o interesse das principais 
potências do planeta em controlar o acesso a ele.

Aqui, o setor nuclear ganhou um silencioso 
destaque nas últimas semanas no Congresso 
Nacional, em função da tramitação das Propostas 
de Emenda Constitucional (PEC) 122/07 e da 
PEC 41/11, apensada à primeira. Silencioso, 
porque após longos nove anos, entre arquivamentos 
e desarquivamentos, as propostas receberam, sem 
alarde, em 12 de maio último, parecer favorável do 
relator da Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania e chegarão em breve ao plenário.

Trata-se de um raro movimento do Legislativo 
em relação à área nuclear. Mas não é positivo; 
tampouco é neutro.

As mudanças propostas põem a perder quase seis 
décadas de esforços que levaram o país a, desde a 
década de 1980, integrar o seleto grupo de países 
que domina todo o ciclo do combustível nuclear, 
ao lado de Alemanha, China, Estados Unidos, 
França, Holanda, Índia, Irã, Japão, Paquistão, 
Reino Unido e Rússia. Dono de uma das maiores 
reservas naturais de urânio do mundo, o país 
passou a dominar, após a construção da Fábrica 
de Combustível Nuclear em Resende/RJ, o ciclo 
nuclear completo em escala industrial. Desde 
então, detém a tecnologia e as ferramentas 
necessárias para a autonomia na produção do 
combustível, a se concretizar após a conclusão de 
Angra 3. Trata-se, pois, de injusti�cável alienação 

de soberania, consubstanciada na exclusão  
do monopólio da União para a construção e 
operação de reatores nucleares para �ns de 
geração elétrica (PEC 122/07) e na vedação 
à construção e instalação de novas usinas que 
operem com reator nuclear no país, permitindo 
entretanto as atividades das usinas já existentes  
e em construção (PEC 41/2011).

As emendas constitucionais em apreço têm 
por objetivos inviabilizar a produção industrial 
de combustível nuclear no país, e possibilitar a 
privatização das usinas nucleares existentes, ora 
operadas pela Eletronuclear. Deixarão o país, caso 
aprovadas, mais uma vez à mercê de interesses 
externos. São iniciativas que se somam ao ataque 
ao Pré-Sal, à atualização do Código de Mineração 
para favorecer mineradoras multinacionais, à 
proposta de permitir a compra indiscriminada 
de terras por estrangeiros, à de “privatizar o 
que for possível” relegando-nos à condição de 
fornecedores de matérias-primas para o mundo.  
É a volta ao Brasil Colônia.

Longe de sermos xenófobos, preocupa-nos 
o nosso futuro como nação. Em face da sua 
extensão territorial, dos seus recursos naturais 
e da sua população, o Brasil, que já é hoje uma 
das 10 maiores economias do mundo, não pode 
renunciar sem mais nem menos à sua soberania. 
Capitais produtivos externos são bem-vindos, 
pois aqui geram empregos, pagam impostos e 
nos auxiliam no desenvolvimento tecnológico, 
desde que, contudo, subordinados aos interesses 
nacionais. Os que deles querem abrir mão, não 
pensam no Brasil. Merecem nosso repúdio. 
A Diretoria
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A hora da verdade para o VLT
MOBILIDADE URBANA

Inauguração do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) faz crescer a expectativa dos usuários sobre sua e�cácia.

Primeira etapa do VLT é inaugurada ligando a região da Rodoviária Novo-Rio ao Aeroporto Santos 
Dumont. A cidade ganha área de lazer na Avenida Rio Branco, Centro do Rio.

Após longos dois anos de 
transtornos, uma das obras mais 
ambiciosas da prefeitura para as 
Olimpíadas – o Veículo Leve Sobre 
Trilhos (VLT) – entra em operação 
em meio a grande expectativa e 
muitas críticas. Técnicos questionam 
os problemas de projeto que, entre 
outras preocupações,  levaram à 
reconstrução de alguns trechos e os 
riscos de chuvas fortes, que antes 
mesmo da inauguração provocaram 
problemas na sua circulação. 

As obras conduzidas pela 
Companhia de Desenvolvimento 
Urbano da Região do Porto do 
Rio de Janeiro (Cdurp) afetaram 
drasticamente o comércio e 
as instituições e empresas que 
atuam na região. Comerciantes 
reclamam da di�culdade de receber 
mercadorias e da queda nas vendas, 
e usuários, das muitas trocas nos 
trajetos e nos pontos de embarque. 
A concessionária do VLT, por sua 

vez, divulga os principais impactos: 
“aumento da capacidade de ¹uxo 
de tráfego e da população naquela 
região, de 32 mil para 100 mil em 
10 anos e o aumento da área verde 
de 2,46% para 10,96% além de 
redução da poluição sonora e do ar”.

Alternativa aos ônibus
Há consenso em um ponto: caso o 
VLT venha a reduzir o número de 
ônibus nas ruas, valeu a pena passar 
pelo trauma das obras. O conselheiro 
Miguel Bahury, ex-secretário de 
Transportes do Município do 
Rio de Janeiro e ex-presidente da 
Companhia do Metropolitano do 
Rio de Janeiro (Metrô), o VLT é 
bem-vindo por ser alternativa em 
relação aos ônibus. Cerca de 80% da 
população carioca hoje é atendida 
por ônibus, geralmente de forma 
não satisfatória. “Sou simpático a 
qualquer projeto de transporte de 
massa no Rio de Janeiro que ofereça 
alternativa ao transporte rodoviário. 

É importante destacar, porém, 
que o Metrô carioca transporta 
cerca de 750 mil pessoas por dia 
e o VLT, com capacidade menor, 
vai transportar entre 10 e 12 mil 
pessoas por hora. O ideal é expandir 
a malha metroviária”, defende. “O 
VLT é pouco perto das necessidades 
da população, mas estou satisfeito. 
As pessoas hoje são reféns dos 
ônibus e precisamos investir em 
outros modais.” 

O conselheiro Luiz Alfredo 
Salomão, ex-secretário estadual 
de Transportes concorda: “Se em 
contrapartida for retirada da rua a 
imensa quantidade de ônibus que 
circula no Centro de forma absurda, 
terá sido uma mudança em favor da 
qualidade do ambiente no Centro 
da cidade. É aguardar e ver se a 
prefeitura irá enfrentar a Fetranspor 
e banir os ônibus do centro”.

Hábitos e segurança
Preocupação comum é a convivência 
com os hábitos dos cariocas, como 
atravessar fora da faixa ou parar o 
carro em cruzamentos. A apreensão 
não é de todo infundada. Estudo 
feito em 2015 pelo Departamento 
de Engenharia Industrial da 
Pontifícia Universidade Católica 
(Puc-Rio) “Aspectos de segurança a 
considerar na instalação do sistema 
VLT no Rio de Janeiro: experiências 
internacionais” levantou as causas 
de acidentes relacionadas a esse 
transporte. Em primeiro lugar  
estão os carros tentando ultrapassar 
o VLT. Atropelamentos estão em 

segundo lugar, mas com maior 
ocorrência de mortes. 

Luiz Alfredo Salomão acredita que 
com boas campanhas não haverá 
problemas. “Há veículos leves sobre 
trilhos em diversas cidades da 
Europa e não há grandes problemas 
relacionados à segurança. Não 
somos inferiores aos europeus e se lá 
o VLT funciona bem, integrado com 
outros modais, aqui também será 
assim. Boas campanhas e o costume 
devem ser su�cientes para evitar os 
acidentes”, destaca.   

O início das operações do VLT 
não signi�ca o ponto �nal para 
questões que estão em aberto. O 
contrato assinado pela operadora e 
a prefeitura é um desses pontos. O 
consórcio vencedor da licitação para 
construção, manutenção e operação 
do sistema por 25 anos, formado 
pela CCR (24,4375%), Invepar 
(24,4375%), OTP - Odebrecht 
Transportes (24,4375%), Riopar 
Participações, sócia do Grupo 
CCR na CCR Barcas (24,4375%), 
Benito Roggio Transporte (2%) e 
RATP do Brasil Operações (0,25%) 
assinou um contrato que, segundo 
esclarece o conselheiro Luiz Alfredo 
Salomão, tem receita garantida. 
“Caso a receita auferida com o 
tráfego não alcance a expectativa 
da contratada, a prefeitura terá 
que cobrir a diferença. Ou seja, se 
houver evasão de pagamento da 
passagem, a prefeitura arca com isso, 
o que pode signi�car um dispêndio 
signi�cativo para todos nós, 
cidadãos cariocas.”
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SANEAMENTO

Mesmas fontes e diferentes acessos
Água e esgoto, elementos básicos 
da vida humana, e urbana, são 
problemas para um imenso 
contingente de pessoas no mundo, 
com estatísticas alarmantes: 
2,4 bilhões não têm acesso a 
esgotamento sanitário. No Brasil, 
51,4% da população, ou seja, mais de  
100 milhões de brasileiros vivem sem  
redes de esgoto. No Estado do Rio de 
Janeiro o drama se agrava com a atual 
crise �nanceira que leva lideranças 
políticas e gestores públicos a, mais 
uma vez, considerarem a privatização 
da Companhia Estadual de Água 
e Esgotos (Cedae) como uma das 
soluções para garantir o fôlego 
�nanceiro que o estado tanto precisa.

A Cedae é responsável pelo 
abastecimento de 61 dos 92 
municípios do estado, o mais 
populoso do Brasil, com apenas 
22% de seus habitantes vivendo no 
interior. Na Região Metropolitana, 
que compreende 18 municípios, 
a situação é dramática. A Agência 
Nacional de Águas (ANA), estima 
que são 17 os municípios que 
necessitam de investimentos no 
sistema de produção de água na 
ordem de 837 milhões de reais. 
Os 31 municípios que não estão 
sob a responsabilidade da Cedae 
possuem sistemas de abastecimento 
operados por serviços municipais 
(autônomos ou prefeituras) ou por 
empresas privadas, segundo o Atlas 
de Abastecimento Urbano de Água.

O tema é pauta de debate 
permanente no Clube de 
Engenharia, resultando, entre outras 
ações, na criação de um fórum de 
saneamento, com a participação da 

sociedade. No último mês de abril o 
relator da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para o direito 
humano à água e ao esgotamento 
sanitário, engenheiro Leo Heller, 
foi convidado a fazer uma palestra 
sobre seu trabalho e o cenário 
internacional onde hoje atua. Para 
Heller é ¹agrante o quanto a falta 
de acesso a esse direito explicita as 
desigualdades sociais. Relatou que 
propostas privatistas sempre surgem 
em momentos de crise e alguns 
países muitas vezes buscam soluções 
que surpreendem. “Hoje, no Chile,  
a dona da água é uma empresa.  
O direito humano à água não  
prescreve água gratuita. Mas, cobrar  
não signi�ca transformar a água  
em valor econômico, gerador de  
lucro, mercadoria como qualquer  
outra que a empresa utiliza para  
ampliar seu capital. Se, para que  
isso (o direito universal) aconteça  
há a penalização dos que não  
podem pagar, isso é condenável.  

A política tem que seguir no sentido 
contrário,” defendeu Heller.

A Cedae que queremos
Já em um cenário local, as avaliações 
de possíveis soluções partem da 
visão crítica da Cedae como ela hoje 
atua. “Eu sou contra a privatização 
da Cedae, mas não defendo a Cedae 
que está aí. Tenho di�culdades em 
defender essa Cedae, que na época 
do Favela Bairro não aceitou operar 
nas favelas. A Cedae que eu quero 
defender é a Cedae pública, que 
atenda o cidadão e que opere as 
estações de tratamento de esgoto 
e não a que quer ter lucro e não 
atende aos pobres”, a�rmou o 
conselheiro Manuel Lapa.

Na mesma linha, o conselheiro 
Mariano de Oliveira Moreira 
entende que é necessário a�rmar a 
importância da Cedae, “mas uma 
Cedae que atenda aos interesses 

da sociedade a quem ela serve”. 
A lógica privatista, em sua 
opinião, é sempre a de degradar 
e desquali�car a empresa estatal. 
A partir daí a população passa a 
apoiar a privatização. “Quando 
falamos da Cedae estamos tratando 
do governo do estado, que tem a 
prática de privatizar e continuar 
injetando recursos. Foi assim com 
as barcas. É assim com o Metrô e 
a Super Via. Faturam e se recusam 
a atender às regiões mais pobres. 
Se é para privatizar e continuar 
injetando recursos é melhor deixar 
com o estado e investir em uma 
empresa pública para servir de fato 
à população. A Cedae não olha com 
bons olhos o tratamento de esgoto. 
Áreas que sequer têm saneamento 
pagam pelo que nunca tiveram!  
Essa é uma questão central no 
debate. O grande �scal da empresa 
pública tem que ser a sociedade”, 
conclui Mariano.

O drama da Baixada
O engenheiro Luiz Edmundo 
Costa Leite, também conselheiro do 
Clube de Engenharia e secretário 
de Planejamento, Urbanismo e 
Habitação de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, avalia que 
o município é um dos piores do 
estado no quesito acesso à água e 
saneamento. Em Caxias, pelo menos 
para um terço da população, por 
volta de 300 mil pessoas, falta água. 

O problema tem diversas causas. 
Uma das captações sai de Xerém, e 
é muito antiga. Quando o inverno 
chega, a fonte de abastecimento só 
atinge um terço de sua capacidade, 
diminuindo muito a vazão. A outra 
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Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Sarapuí, depois de 12 anos em construção foi inaugurada 
em 2011 com a expectativa de bene�ciar um milhão de habitantes da Baixada Fluminense (RJ). 
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captação vem do rio Guandu, e 
nesse caso Caxias é o “�m da linha”, 
nas palavras do engenheiro. Antes, 
o sistema abastece Nilópolis, Nova 
Iguaçu e outras cidades. A solução 
seria ter uma captação própria para 
a Baixada Fluminense, que pelo 
menos duplique a quantidade que 
chega à cidade. 

Há lugares em Caxias que recebem 
água algumas vezes por semana, 
e não há garantia de que seja de 
qualidade. O problema atinge 
escolas e hospitais: há mais de 30 
escolas sem qualquer abastecimento 
de água, nem mesmo encanamento. 
Algumas são abastecidas por 
água de poço, que pode estar 
contaminada. Já os hospitais, 
chegam a ser abastecidos por 
caminhão pipa. 

A rede de esgoto, como sempre, é 
pior ainda: praticamente não tem. 
Quando tem é a rede pluvial, que 
leva o esgoto de um valão para 
um rio, e depois para a Baía de 
Guanabara. “Por isso, em nenhum 
momento acreditei na despoluição 
da baía para as Olimpíadas”, a�rma 
Luiz Edmundo Costa, analisando 
a falta de olhar para a Baixada. 
Segundo ele, para que toda a 
Baixada Fluminense tenha esgoto 
são necessários 10 milhões de reais.

A Cedae vem prometendo há 
anos uma grande obra de estação 
de tratamento nova, somente 
para a Baixada, que levaria muito 
mais água, ampliaria a rede e 
faria um abastecimento mais 
regular. “Planeja-se melhorar o 
abastecimento na região há 30 
anos”, lembra Luiz Edmundo.

Mesmo seu trabalho como 
secretário de Planejamento, 
Urbanismo e Habitação é 
diretamente afetado. Propostas 
de conjuntos habitacionais do 
programa Minha Casa Minha 
Vida não são aprovadas por 
falta abastecimento de água nos 
locais. O mesmo acontece com 
outros empreendimentos, como 
as indústrias, por exemplo, que 
solucionam o problema com a 
construção de poços, o que não  
é uma opção para a população  
de baixa renda. 

Consumo desigual e 
demanda crescente 
Para Aercio de Oliveira, coordenador 
da Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional 
no Rio de Janeiro (Fase-RJ), não 
é possível tratar do assunto sem 
lembrar da crise hídrica iniciada 
em 2014 e associar às mudanças 
climáticas e aquecimento global. 
Existe um estresse hídrico: a falta 
de água tende a ser um problema 
crescente, enquanto não se melhora 
o sistema, pois cada vez mais pessoas 
demandam água potável. 

Os números de abastecimento, 
aparentemente positivos, mascaram 
a fragilidade do sistema de 
fornecimento, que são basicamente 
os sistemas Guandu e Acari. Os 
dados não deixam explícito que 
a distribuição acontece muito 
irregularmente em muitos lugares da 
Região Metropolitana. “É necessário 
e urgente que o sistema melhore 
tanto na oferta de água quanto na 
captação”, a�rma. O caso da Baixada 
Fluminense, com acesso muito 
precário, contrasta com o consumo 
da capital. Embora utilizem a mesma 
fonte de água, na capital se consome 
329 litros de água por habitante  
todo dia. É mais do que o Estado  
do Rio de Janeiro (236 litros), o 

Sem acesso a esgoto 
adequado, população 
polui os rios, que poluem 
a Baía de Guanabara. 
Urge um programa de 
investimento e políticas 
públicas que priorizem  
o saneamento.

Sudeste em geral (187,9 litros) e 
muito mais do que o recomendado 
pela ONU (110 litros).  

Prioridades contestáveis
A desigualdade começa na 
distribuição, ligada ao padrão de 
produção. Nas últimas décadas 
houve muito investimento do 
governo federal na indústria 
imobiliária. Quando se constrói um 
prédio residencial, não se pensa nas 
consequências desse abastecimento. 
Começa a faltar água no entorno, 
sempre para quem tem menor poder 
aquisitivo, esclarece Aercio 

O mesmo acontece com indústrias: 
no Complexo Petroquímico 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Comperj), em Itaboraí, começa 
a faltar água para a população, 
porque os mananciais de água 
super�cial passam a ser usados, 
mesmo com captação irregular, para 
interesses industriais. “É o padrão 
de urbanização não planejada. 
Deveria ser adequada ao ritmo de 
crescimento. Sempre vai faltar para 
alguém”, conclui.

O problema da perda de água no processo de abastecimento, que atinge quase um terço do total distribuído, 
está associado a vários fatores. O sistema está saturado, há ligações clandestinas e, principalmente, falta 
manutenção. O saneamento é algo que “não traz voto” e exige muito investimento público. Precisa-se de 
bons projetos, maquinário para colocar o equipamento, suporte técnico com bons pro�ssionais e dinheiro. 

Mas é importante registrar que a relação custo/benefício é alta: investe-se em saneamento e economiza-se 
em saúde. O acesso adequado a esgotamento sanitário é uma ação de saúde preventiva. Tudo está ligado. 
Seria preciso reduzir ao máximo a poluição de águas super�ciais e profundas, poluídas pela indústria e pela 
pecuária, e priorizar o tratamento de esgoto. 

Na opinião do coordenador da Fase, Aercio de Oliveira, a falta de investimento combina a incapacidade 
de se pensar nas consequências positivas desse tipo de política e a lógica de buscar lucro a todo custo. A 
solução? “Tem que ter dinheiro, vontade política e pensar numa lógica universal, sem seletividade.”

Vontade política e lógica universal
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PEC abre ao capital privado a produção de 
energia elétrica por fonte nuclear

Aprovadas, a PEC 122/07 e a PEC 41 podem inviabilizar a atuação da INB, 
responsável pelo enriquecimento de urânio no país.

Enquanto a mídia concentrava seu 
foco na crise política e econômica e a 
comunidade cientí�ca mobilizava-se 
contra a extinção do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania da Câmara dos 
Deputados sorrateiramente aprovou, 
em 12 de maio de 2016, a PEC 
122/2007, de autoria do deputado 
Alfredo Kaefer (PSDB-PR), que 
acaba com o monopólio estatal para 
a construção e operação de reatores 
nucleares para �ns de geração de 
energia elétrica. 

O texto de Kaefer argumenta que 
o Ministério de Minas e Energia 
estima que até 2030 o Brasil precisará 
triplicar sua produção de energia 
elétrica e defende a diversi�cação 
das fontes, hoje concentradas, 
segundo o Banco de Informações 
de Geração da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), nas usinas 
hidrelétricas (61%) e térmicas (27%). 

Kaefer a�rma que os custos da 
produção de usinas nucleares já são 
competitivos e que a segurança dos 
reatores modernos é elevada, mas 
o monopólio estatal da produção 
limita o seu desenvolvimento, por 
falta de investimentos e ine�ciência 
do setor público. Ele destaca que 
em países como Canadá, Estados 

Unidos, Alemanha, Japão, Espanha 
e Suíça mais da metade da energia 
de fonte nuclear é produzida por 
usinas particulares. 

A PEC 122 prevê também a 
atuação de um órgão independente 
que se dedique exclusivamente à 
regulação do setor. Apensada a 
ela, a PEC 41/2011, do deputado 
Carlos Sampaio (PSDB/SP), 
veda a construção e instalação 
de novas usinas que operem com 
reator nuclear no país e permite as 
atividades das usinas já existentes 
e em construção. Com o parecer 
favorável do relator Sergio Souza 
(PMDB-PR), os textos seguem para 
votação em plenário.

Uso bélico e acidentes
Para re¹etir sobre o que estas PECs 
poderão representar para o país, 
o Jornal do Clube de Engenharia 
ouviu o físico nuclear Rex Nazaré, 
ex-presidente da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear e 
atual diretor de projetos estratégicos 
nacionais do Finep, e o historiador 
Francisco Carlos Teixeira da Silva, 
então diretor do Instituto Pandiá 
Calógeras, que presta consultoria ao 
Ministério da Defesa. 

Rex Nazaré explica que em 
quase todas as áreas tecnológicas 

em uso pela sociedade existe 
alguma aplicação nuclear, como a 
medicina e a agricultura. Porém, a 
tecnologia nuclear �cou conhecida 
por causa das armas nucleares, 
cujo desenvolvimento levou à 
criação de um conjunto de regras e 
tratados internacionais para evitar 
a sua proliferação. Esse controle, 
conta, começou com os materiais, 
estendeu-se aos equipamentos 
e depois foi se diversi�cando, 
chegando �nalmente ao controle das 
informações tecnológicas. 

Para ele, a presença de capital 
privado no setor nuclear pode ser 
muito boa em determinadas áreas 
de aplicação, mas se o produto 
que será utilizado vier de um 
reprocessamento, não pode estar na 
mão do setor privado, pois envolve 
tecnologias críticas que poderiam 
servir para o desenvolvimento de 
armas nucleares. 

Na opinião de Nazaré, a criação de 
uma agência reguladora para o setor, 
conforme proposto na PEC, não 

ENERGIA NUCLEAR

Vista aérea do Complexo de Angra.

www.clubedeengenharia.org.br
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Propostas que chegarão 
ao plenário em breve e 
se propõem a modi�car 
a Constituição Federal 
exigem, no mínimo, 
amplo debate com a 
sociedade brasileira.
Não podem tramitar, 
silenciosamente, sem 
interlocução.

seria garantia de segurança. “Não 
basta o responsável pela �scalização 
ser membro de uma agência 
reguladora, a não ser que também 
faça pesquisa, porque é preciso 
estar ciente de todas as tecnologias 
que estão sendo desenvolvidas e 
saber controlar e identi�car os 
equipamentos disponíveis. Ou seja, 
deve ser alguém que vivencie a 
tecnologia no dia a dia, que ponha 
a mão na massa, e não estar apenas 
baseado em manuais”, a�rma. 

A respeito da PEC 41, Nazaré 
a�rma que não se pode proibir a 
construção de centrais nucleares no 
Brasil porque as fontes de energia 
têm limites, seja hidro, solar, eólica 
ou petróleo. “Não se pode negar 
à sociedade que ela tenha direito 
de dispor dos benefícios de todas 
as formas de geração de energia, 
inclusive nuclear”, defende.  
Ele ressalta os recentes resultados 
com energia eólica. 

“Tem que haver um processo  
amplo e diversi�cado aplicado 
a todas as formas de geração de 
energia. Precisamos identi�car 
em cada uma delas como o setor 
privado pode ter que tipo de 
participação, e o que tem que 
ser mantido na mão do Estado, 
particularmente porque em caso de 
acidente, o Estado tem que entrar 
bancando. Se houver efeito numa 
grande área, não pode estar na mão 
de uma empresa privada”, alerta.

Segurança, tecnologia  
e soberania 
Para Francisco Carlos Teixeira 
da Silva, a PEC 122 abre mais 
problemas do que resolve. Ele 
destaca três pontos preocupantes: 
segurança, desenvolvimento 
tecnológico e soberania nacional. 

Segundo Teixeira, por ser uma  
área que requer extrema segurança, 
o controle estatal se justi�ca, uma 
vez que historicamente o número 
de acidentes em usinas privadas é 
maior. “Não que o Estado não possa 
ter problemas, mas nas mãos de  
uma empresa privada a dimensão 
pode ser catastró�ca”, a�rma. 

Ele dá dois exemplos: o acidente 
de Àree Mile Island, nos EUA, 
em 1979, e o de Fukushima, 
no Japão, em 2011, classi�cados 
respectivamente como nível 5 e 7 
na Escala Internacional de Eventos 
Nucleares, cujo nível máximo de 
gravidade é 7. Teixeira ressalta que, 
no caso de Fukushima, a empresa 
Tokio Electric Power Company 
chegou a emitir relatórios falsos 
sobre o acidente. 

O historiador lembra que no Brasil 
também houve um acidente grave 
– nível 5 – envolvendo empresas 
privadas: o acidente de Goiânia, 
em 1987, quando um aparelho 
utilizado em radioterapia foi 
abandonado numa clínica desativada 
e encontrado por funcionários de um 
ferro-velho, que o desmontaram. Um 
pó brilhante que estava dentro de 

uma cápsula fez sucesso na casa de 
um dos funcionários. Parecia sal, mas 
era Césio 137, substância radioativa 
que contaminou sua família, vizinhos 
e outras centenas de pessoas. Quatro 
morreram, dezenas foram internadas 
e sofrem sequelas até hoje. Além 
disso, o local contaminado teve que 
ser evacuado e diversas famílias 
foram desalojadas. “Foi um total 
descuido”, atesta. 

O uso da energia nuclear está 
regulado por uma agência mundial 
sediada em Viena, cujas regras o 
Brasil segue. Desde a década de 
1980, o Brasil domina todo o ciclo 
do combustível nuclear. Dono de 
uma das maiores reservas naturais 
de urânio do mundo, o país tem 
as ferramentas necessárias para a 
autonomia na produção.

Para Teixeira, não está claro como 
seria o processo de transferência da 
tecnologia produzida ao longo de 
décadas com imensos investimentos 
do Estado brasileiro. “Elas 

receberiam a tecnologia sem dar 
qualquer retorno?”, questiona.

Há ainda, segundo Teixeira, uma 
questão da soberania nacional ligada 
ao risco de espionagem industrial, 
muito comum no setor. Segundo 
ele, os segredos envolvendo o ciclo 
do combustível nuclear desenvolvido 
no Brasil – mais barato, limpo e 
e�ciente – poderiam ser expostos 
nas vistorias feitas pelas agências 
internacionais que �scalizam o 
setor. Além disso, se o Brasil abrir 
mão da sua longa pesquisa em 
usos da energia nuclear para �ns 
pací�cos, como a medicina nuclear 
e a preservação de alimentos, as 
empresas farão contratos com 
outros países e passarão a importar 
tecnologia, criando vínculos de 
dependência tecnológica externa. 
“A aprovação dessa PEC neste 
momento político foi sintomática, 
podendo afetar a soberania do país 
em ciência e tecnologia e a política 
externa”, critica.

A Fundação Getúlio Vargas lançou em 27 de abril o Caderno 
Energia Nuclear, com a participação no debate dos mais 
representativos nomes do setor.  O cuidadoso estudo, entre outras 
questões, estimula a re¹exão sobre uma estrutura de planejamento 
energético para o país. Pesquisadora da FGV Energia e uma 
das autoras, Renata Hamilton de Ruiz entende que “a energia 
nuclear é uma fonte limpa, que não emite poluentes atmosféricos 
nem gases do efeito estufa e é a quarta maior fonte geradora de 
eletricidade do mundo, sendo usada em mais de 30 países. Por isso, 
tem sido colocada pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) e a Agência Internacional de Energia (IEA) 
como uma das tecnologias a serem consideradas nas iniciativas para 
redução de emissões”. 

Estímulo ao debate e à re�exão

brasileira.N�o
brasileira.N�o
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ELEIÇÕES

Calendário das eleições para a renovação do terço 
do Conselho Diretor - Triênio 2016/2019

Estatuto
Art. 50 – Quórum – 10% (dez por cento de Associados Efetivos quites em 31 de julho do ano em que a eleição se realiza)
Art. 51 – Candidatos – Associados Efetivos quites, que tenham tido a admissão aprovada pelo menos 1 (um) ano antes da 
data da Assembleia de eleição – até 24/08/2015. Matrícula – 37.717
  Eleitores – Que tenham tido sua admissão aprovada pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da data da 
realização da referida Assembleia – até 26/04/2016 – Matrícula – 38.280

MÊS DIA HORA ASSUNTO

JUNHO

15 - (4ª feira) até 20h
Prazo final para registro de candidaturas para renovação do Terço do Conselho Diretor 
(Art. VII-3 do Regimento Interno)

16 e 17 - (5ª e 6ª feira)
Verificação dos pedidos de registro pelas Diretorias Institucionais e Financeiras (Art. VII-5 
do Regimento Interno)

17 - (6ª feira)
Envio de comunicação por escrito aos representantes das Chapas com irregularidades 
observadas (Art. VII-6 do Regimento Interno)

20 e 21 - (2ª e 3ª feira) Regularização dos Pedidos de Registro das Chapas (Art. VII-6 do Regimento Interno)

21 - (3ª feira) 20h
Encerramento do prazo para regularização do pedido de registro de Chapas (Art. VII-6 
do Regimento Interno)

23 - (5ª feira) 17h
Realização de reunião com as Chapas para atendimento do Regimento Interno. 
Realização de sorteios (Art. VII-10, VII-11 e VII-12 do Regimento Interno)

27 - (2ª feira) Entrega das salas aos representantes de Chapa

JULHO

04 - (2ª feira) Início da fixação das propagandas nas dependências do Clube de Engenharia

08 - (6ª feira) até 20h
Último prazo para manifestação das Chapas que desejam enviar correspondência para 
associados do interior (Art. VII-13 § Único do Regimento Interno)

11 - (2ª feira) 18h
Comunicação ao Conselho Diretor das Chapas registradas e da ordem das mesmas nas 
cédulas únicas, conforme sorteio realizado em 23 de junho.

15 - (6ª feira) até 20h

Recebimento dos Programas de Ação de cada Chapa para registro (Art. VII-4 do 
Regimento Interno)

Início da inserção de propaganda no site do Clube (Art. VII-15 do Regimento Interno.)

Encaminhamento para recepção pela Diretoria Atividades Institucionais do material de 
promoção das Chapas a ser enviado aos associados residentes fora do Grande Rio e 
pelo site do C.E. (Art. VII-13 § Único e VII-15 do Regimento Interno)

Entrega do material de promoção de cada Chapa a ser publicado no Jornal do Clube 
(Art. VII-9 do Regimento Interno)

20 - (4ª feira) 18h Conferência do material a ser enviado para associados fora do Grande Rio

29 - (6ª feira)
Último dia para envio do material para associados fora do Grande Rio (Art. VII-30 do 
Regimento Interno)

AGOSTO

22 - (2ª feira) 18h
Encerramento da lista dos votos recebidos por correspondência dos associados 
residentes fora do Grande Rio e nos Estados (Art. VII-32 do Regimento Interno)

24 - (4ª feira) 11h Abertura da Assembleia Geral Ordinária

24 - (4ª feira) 12h Início do 1º dia de votação

24 - (4ª feira) 20h Término do 1º dia de votação

25 - (5ª feira) 12h Início do 2º dia de votação

25 - (5ª feira) 20h Término do 2º dia de votação

26 - (6ª feira) 12h Início do 3º dia de votação

26 - (6ª feira) 20h Término do 3º dia de votação

26 - (6ª feira) 20h30 Início da apuração

SETEMBRO 05 - (2ª feira) 18h Assembleia Geral Solene para posse dos eleitos para o Terço do Conselho Diretor.

Calendário das eleições 
extraordinárias das 
Comissões Executivas  
das Divisões Técnicas  
de Estruturas (DES), 
Petróleo e Gás (DPG) e 
Recursos Minerais (DRM) 
– Período 2016/2017

DIA ASSUNTO

24/06/16
Envio de esclarecimento sobre 
a eleição das DTEs.

15/07/16
Início de registro de chapas 
das DTEs (12h).

24/07/16
Encerramento de filiação em 
DTEs com direito a votar e 
ser votado (20h).

 01/08/16

Término de registro de 
chapas para as eleições das 
DTEs – DES/DPG/DRM 
(20h), verificação de algum 
impedimento.

03/08/16

Término para que as 
exigências verificadas no 
dia 01/08/2016 sejam 
regularizadas (20h).

24, 25 e  
26/08/16

Eleição das novas comissões 
executivas das DTEs – 
Período 2016/2017, no 
horário das 12h às 20h.

O Clube de Engenharia 
promove um amplo debate 
sobre infraestrutura no 
país. Com o tema “Setor 
Ferroviário no Brasil”, o 
ciclo de palestras tem início 
com a apresentação do 
presidente da Associação 
Brasileira da Indústria 
Ferroviária (Abifer), no dia 
21 de junho, terça-feira, 
às 18h, no 22o andar do 
Clube de Engenharia, com 
transmissão pela WebTV.

Infraestrutura  
em debate

www.clubedeengenharia.org.br
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SOCIAL/INSTITUCIONAL

Ao som do parabéns pra você...

Cartas para comunicacao@
clubedeengenharia.org.br

SAE mobiliza universidades
A Secretaria de Apoio ao Estudante 
de Engenharia (SAE) vive intensa 
atividade, com palestras, reuniões  
e visitas técnicas. Cresce a cada 
evento o número de estudantes 
dispostos a se aproximar e a 
participar das programações do 
Clube de Engenharia. 

Em cerca de apenas duas semanas, 
50 estudantes universitários se 
�liaram ao Clube, tornando-se 
sócios aspirantes. O universitário 
Lucas Getirana, estudante 
de Engenharia Ambiental da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF), é um dos mais ativos na SAE 
e comemora a parceria: “É uma 
troca que tem agregado muito para 
nós”, a�rmou. Nos últimos meses 
participaram ativamente da SAE 
estudantes da UFF, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e Estácio de Sá 
(campus Norte Shopping). Mas 

novas aproximações ocorreram no 
mês de maio: o coordenador da 
SAE, José Stelberto, apresentou a 
palestra “O Clube de Engenharia 
e o desenvolvimento do Brasil” no 
campus de Sulacap da Estácio de 
Sá, e o secretário-executivo da SAE, 
Luiz Fernando Taranto, apresentou 
a instituição em uma reunião com 
membros do Diretório Acadêmico  
de Engenharia do CEFET de  
Nova Friburgo.

Assim, estudantes do CEFET  
já estavam presentes na última  
reunião do grupo, dia 23 de 
maio, quando universitários das 
cinco instituições se reuniram 
para organizar a metodologia 
de trabalho. O objetivo agora é 
estruturar o trabalho interno, uma 
espécie de comissão executiva  
de estudantes da SAE, para que  
cada universidade possa ser  
bem representada na secretaria.  
“O importante é que os estudantes 

Entendo que “Posição do 
Clube ...” dê a entender, 
embora assinado como “A 
Diretoria”, que esta represente, 
também, a posição dos 
associados. Escrevo para 
discordar, principalmente, pelo 
parágrafo “É preciso evitar 
que as propostas derrotadas 
nas urnas...”. Devo lembrar 
à Diretoria que as propostas 
vencedoras foram mentirosas 
e que por esta razão foram 
vencedoras. A Diretoria se 
posicionou como “advogados” 
e não como a maioria da 
sociedade Clube de Engenharia 
pensa e que vê esta Presidente 
e o ex-Presidente como nunca 
“verem nada” de mal feitos. (...) 
A�onso Henrique Amigo (sobre 
o Editorial da edição 566).

Maioria da sociedade

Parabéns pela iniciativa do 
Clube. Faz-se a Engenharia 
para pessoas, portanto, olhar 
para as pessoas é essencial para 
que os projetos e construções, 
seja de qual área for, sejam 
pensados de modo a atender 
o aspecto humano, não 
apenas o técnico e �nanceiro. 
A Arquitetura encabeça 
essa missão na Construção 
Civil, mas cabe às demais 
componentes de Engenharia se 
empenhar em assegurar o bem 
estar em todos os seus aspectos. 
Rodolfo Henrique (sobre a 
programação do cinevídeo).

Aspecto humano

A VOZ DO SÓCIO

tenham um espaço no Clube para 
se fortalecerem”, a�rmou Taranto, 
secretário-executivo da SAE. Nesse 
mesmo dia, o grupo participou 
da reunião do Conselho Diretor 
do Clube, momento em que são 
abordadas, desde questões locais 
até grandes debates nacionais e 
internacionais. Como uma das 
instâncias máximas de decisão, no 
Conselho Diretor são de�nidas as 
diretrizes de ação da entidade e são 
criados novos grupos de trabalho 
e comissões para aprofundar os 
debates e consolidar decisões.  
Pedro Celestino, presidente do 
Clube, e outros membros do 
conselho, saudaram os estudantes  
e comemoraram as dezenas de  
novos sócios, estudantes, no último 
mês. “Isso mostra que nosso 
trabalho de aproximar o Clube da 
juventude está sendo bem recebido. 
Esperamos em alguns anos, 
rejuvenescer esse conselho de cabeça 
branca”, a�rmou o presidente.

Associados e funcionários, em companhia 
do presidente Pedro Celestino e do diretor 
de Atividades Sociais, Bernardo Griner, 
comemoraram, dia 25 de maio, o encontro  
dos aniversariantes do mês. São eles: Armando 
Arakaki, Aurelio Moreira da Silva, Davi 
Schipper, Edson Cancela Braga, Elias 
Bernardo Aranda, Fernando José C. Lima, 
Gilberto Morand Paixão, João Cabral, 
José Alfredo M. Borges, José Arakaki, José 
Henrique de Oliveira Campos, Mírian Pitta, 
Sirley Melo, e os funcionários Aline Cristina 
Lopes, Cristiano Menezes, Fernando Torres, 
Karla Pecorone Mendes, Ricardo Jade do 
Nascimento e Stella Amaral.

mailto:comunicacao@clubedeengenharia.org.br
mailto:comunicacao@clubedeengenharia.org.br
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Indicadores de desempenho

Medir o desempenho do trabalho 
realizado é questão das mais 
importantes para �nanças saudáveis, 
não importa se pequenos negócios ou 

Tadachi: 27 anos de experiência. 

grandes empresas. Como implantar 
sistemas de medição de desempenho 
em instituições para poder agir 
a partir dos resultados obtidos 
foi o foco da palestra “Conceitos 
e fundamentos dos indicadores 
de desempenho”, do conselheiro 
Newton Tadachi Takashina, chefe 
da Divisão Técnica de Engenharia 
Industrial (DEI) e especialista em 
indicadores e gestão de processos. 
O evento, promovido pela Diretoria 
de Atividades Técnicas (DAT) e 
a DEI, em 12 de maio, trouxe ao 
público presente parte dos 27 anos de 
experiência de Tadachi na área. 

A importância do tema é evidente. 
Medir o desempenho ajuda a 
conferir se objetivos e metas da 

organização foram atingidos. 
Executar a medição não é tarefa 
simples, já que é preciso saber 
diferenciar elementos como unidade, 
indicador, resultado e meta. A 
unidade é o que será analisado, 
através do indicador. Os melhores 
indicadores são adimensionais, 
como a lucratividade de uma 
empresa, expressa em porcentagem. 
O resultado é o valor obtido para 
o indicador, no �nal do tempo 
analisado. E meta, o valor desejado 
para o indicador no futuro.

Muitas vezes, peca-se na medição de 
um indicador por falta de elementos 
na análise. Alguns fundamentais são: 
periodicidade, de�nição, origem, 
critérios para metas e metodologias 

A biomassa no futuro da indústria

José Vitor Bomtempo (UFRJ).

de medição, de análise e de melhoria. 
O engenheiro ainda falou da 
previsão, a meta que se tem para 
aquele indicador. É a soma entre 
projeção e predição. Enquanto a 
projeção considera a estabilidade 
dos eventos, a predição é o elemento 
conjectural, um esforço adicional 
naquele processo. Com o tempo é 
possível obter metas mais precisas 
num Plano Estratégico, levando 
em consideração quatro elementos 
essenciais: experiências passadas, 
objetivos e estratégias, características 
de processos e produto, e referenciais 
de comparação.

Leia mais no Portal do Clube de 
Engenharia no link http://goo.gl/
yUvJ8e

À medida que avançam os debates 
sobre uma urgente mudança de 
paradigmas na produção industrial 
em todo o mundo para impedir 
que o mesmo se torne inabitável 
para seres humanos, novos modelos 
surgem e tomam força. É o caso 
da bioeconomia. A ideia é simples: 
substituir as matérias-primas fósseis 
por biomassa vegetal ou animal  
para produtos químicos e 
industriais. Esse foi o tema da 
palestra “Dos biocombustíveis 
à bioeconomia: a dinâmica de 
inovação que está construindo 
a nova indústria baseada em 
biomassa”, realizada no dia 19 de 
maio, por José Vitor Bomtempo 
Martins, professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e  
membro do Grupo de Bioeconomia 
da Energia e Grupo de Estudos  
em Bioeconomia.

Embora o tema pareça novo, 
a bioindústria tem sido testada 
em todo o mundo. Atualmente, 
vêm trabalhando com biomassa 
e bioeconomia start-ups de base 
tecnológica, investidores de risco e 
empresas estabelecidas de diferentes 
indústrias, como energia, petróleo 
e gás, química, biotecnologia, 
agroindústria, alimentos, papel e 
celulose. Bomtempo apresentou 
empresas que já utilizam materiais 
como resíduos urbanos, bio-óleo, 
gases de exaustão fermentados e 
algas em sua produção. Esse modelo 
de indústria, embora ainda não 
de�nido, representa, sem dúvida, 
uma oportunidade para novos 
competidores, empresas e países: 
cada iniciativa é inovadora.

Na construção dessa nova indústria, 
o Brasil sai na frente. A porta de 

entrada do tema da biomassa  
foram os biocombustíveis, como  
o etanol, assunto no qual o país  
tem knowhow, um conhecimento 
que agora vai se estruturando.  
Mas o engenheiro deixou claro  
que é necessário ter cautela:  
“É fundamental entender essa 
atividade como uma estrutura 
industrial emergente.”
 
José Vitor Bomtempo destacou que 
a mudança para a bioeconomia deve 
representar sustentabilidade. Mesmo 
que a matéria-prima seja abundante, 
como o esgoto, por exemplo, a 
grande di�culdade é como estruturar 
o projeto industrial. Em 2005, 
quando surgiu o Mapa do Biodiesel, 
este mostrava uma in�nidade 
de elementos que poderiam ser 
biodiesel, mas ao longo do tempo só 
duas foram desenvolvidas com esse 

�m: soja e sebo (gordura animal). 
Diversas outras questões,  
da produção industrial, cercam  
o assunto da biomassa. Além  
da dúvida – que matéria-prima 
utilizar? – é preciso pensar em 
processos de conversão, biotecnologia 
a ser utilizada. As empresas 
continuam testando as diversas  
rotas para chegar aos produtos.

Leia mais no portal do Clube de 
Engenharia: http://goo.gl/6sA38G

www.clubedeengenharia.org.br
http://portalclubedeengenharia.org.br/info/indicadores-de-desempenho-fundamentais-para-medir-processos
http://portalclubedeengenharia.org.br/info/indicadores-de-desempenho-fundamentais-para-medir-processos
http://goo.gl/6sA38G
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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

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

RECURSOS HÍDRICOS E 
SANEAMENTO (DRHS)
Chefe: Ibá dos Santos Silva
Subchefe: José Stelberto Porto Soares

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: AÆonso Augusto Canedo Netto

Reservatórios para a autossu�ciência
Nos últimos 36 anos, a população 
brasileira aumentou em 81% e o 
consumo de energia cresceu 646%. 
Até 2030, o Brasil terá que triplicar 
sua geração de energia para atender 
ao crescimento do país. Com uma 
agenda ambiental que se opõe 
à construção de termoelétricas 
nucleares e hidrelétricas com 
reservatórios, as discussões sobre 
o setor elétrico se intensi�cam na 
busca de uma saída possível. Para 
aprofundar e amadurecer o debate 
o Clube de Engenharia promoveu, 
dia 5 de maio, por meio da sua 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) e a Divisão Técnica de 
Energia (DEN), em parceria com 
o Comitê Brasileiro de Barragens 
(CBDB), o seminário “Hidrelétricas 
com grandes reservatórios de 
acumulação“. Participaram do 
encontro, unânime na defesa dos 
reservatórios, Luciano Nobre 
Varella, diretor secretário do CBDB 
e Flávio Miguez e Erton Carvalho, 
membros do conselho deliberativo 
do Comitê Brasileiro de Barragens. 

Um dos principais alertas dos 
palestrantes diz respeito aos 
muitos benefícios que se perdem 
quando uma usina que poderia 
ter reservatório de acumulação é 
construída a �o d’água, ou seja, 
sem reservatório, gerando energia 
apenas pela força da correnteza do 

rio. Embora o impacto ambiental 
seja menor, a e�ciência na geração 
de energia também é. Além disso, 
os reservatórios podem viabilizar 
a navegação em trechos onde isso 
não é possível, regular as vazões dos 
rios e, principalmente, armazenar 
mais ou menos água nos períodos 
secos ou chuvosos. Essas vantagens 
foram apresentadas pelo engenheiro 
Luciano Nobre Varella na palestra 
“Geração hidroelétrica e o SIN - 
Sistema Interligado Nacional”. 

Lembrando que os anos secos desde 
2012 evidenciaram a falta de mais 
reservatórios de armazenamento 
de energia, Luciano citou como 
obstáculo o longo tempo que 
levam os estudos, aprovações, 
licenciamentos e outras fases de 
implantação de usinas hidrelétricas. 
Dessa forma, a reintrodução de 
reservatórios no Sistema Integrado 
Nacional se torna um esforço de 
longo prazo. 

Ao tratar de “Hidroelétricas 
planejadas com operação a �o 
d’água – defesa ou ataque ao 
meio ambiente?”, Flávio Miguez 
rea�rmou a necessidade dos 
reservatórios e comentou que, desde 
o início da prática da agricultura 
acumula-se água, que é a commodity 
mais preciosa do século XXI.  
A e�ciência energética é urgente: 

Flávio Miguez, do CBDB.

segundo dados apresentados por 
Miguez, o Brasil hoje tem a tarifa 
de energia elétrica mais cara do 
mundo. Os reservatórios, que 
chegaram a volumes baixíssimos 
nos anos anteriores, agora começam 
a se recuperar. Mesmo assim, os 
custos para consumidores serão 
altos, apagões poderão ocorrer e, 
em geral, há uma carência muito 
grande de regularização hidráulica. 
Mas os reservatórios, interligados, 
são capazes de ir além da geração 
de energia: armazenam água, vento, 
biomassa e insolação, contribuindo 
para o bom ciclo de chuvas. 
“Podemos usar melhor nossos 
reservatórios e mudar a mentalidade 
de que todos os reservatórios em 
todas as regiões do Brasil devem ser 
operados a �o d’água”, concluiu.

Com a palestra “Reservatórios de 
regulação de vazões – benefícios – 
experiência brasileira” Erton Carvalho 
deu ênfase à necessidade de olhar 
para a realidade atual, com 2 bilhões 
de pessoas sem acesso à água. “O país 
tem condições de suprir melhor suas 
necessidades com as hidrelétricas e os 
reservatórios”, a�rmou.

Para ler a cobertura completa, visite 
o endereço http://goo.gl/F2sXwb

http://goo.gl/F2sXwb
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HOMENAGEM: A3P

Em nome da memória e do ensino da Engenharia

A luta intransigente pelo ensino 
de Engenharia de qualidade e a 
guarda da memória da engenharia 
nacional são pautas permanentes 
do Clube de Engenharia. Foram 
essas as bandeiras que levaram 
a instituição a homenagear a 
Associação dos Antigos Alunos 
da Escola Politécnica (A3P), no 
almoço de confraternização do dia 
25 de maio. Fundada em 1932, a 
associação reúne os alunos da Escola 
Politécnica da Universidade do 

Brasil, posteriormente transformada 
na Escola de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

Durante a homenagem, o presidente 
Pedro Celestino destacou a 
importância da entidade para 
a engenharia nacional por ser 
ela a depositária da memória da 
Engenharia e declarou o apoio 
do Clube de Engenharia a uma 
das principais lutas da A3P hoje: 
a retomada do prédio do Largo 
de São Francisco. O imponente 
palacete que abriga o Instituto de 
Filoso�a e Ciências Sociais (IFCS/
UFRJ) faz parte da história dos 
associados, muitos deles, ex-alunos 
da Escola Nacional de Engenharia, 
presentes. A transferência do curso 
para a Cidade Universitária, na Ilha 
do Fundão, separou a engenharia 
nacional de suas raízes. Segundo o 
presidente, “essa é uma campanha 
que o Clube de Engenharia 
prazerosamente se associa. A 
A3P deve ser a responsável pela 
criação e manutenção do Museu da 
Engenharia”, defendeu.

O Clube há anos luta pela retomada 
do prédio e sua transformação em 

Centro da Memória da Tecnologia 
e da Engenharia Brasileira. A 
campanha pela recuperação do 
prédio teve início na década de 
1980. Em 1989, o Clube participou 
da formulação do projeto básico. 
A parceria se consolidou na década 
de 2000, quando por duas vezes 
(em 2003 e 2005) o Clube buscou 
abrir uma via de diálogo com a 
reitoria da UFRJ sobre a questão. 
Em 2012, nova tentativa foi feita 
com a entrega de um documento à 
presidente Dilma RousseÆ.

O presidente da A3P e ex-presidente 
do Clube de Engenharia, destacou 
a proximidade entre as entidades 
e pediu a colaboração do Clube. 
“Essa associação foi criada dentro da 
Escola Politécnica, mas foi também 
criada pelo Clube de Engenharia. 
Havia uma simbiose muito grande 
entre o Clube e Escola. Os alunos 
saíam do Largo do São Francisco, 
andavam pela rua do Ouvidor e íam 
ao Clube de Engenharia estudar, 
ler, participar da vida da entidade. 
Ficamos muito honrados com essa 
homenagem.” Entre os destaques 
citados estava a importância das 
entidades interferirem diretamente 
no ensino da Engenharia, 

pressionando para uma qualidade 
maior em momento que as 
universidades se multiplicam. 

Pedro Celestino defendeu a 
necessidade de o Clube atuar ao 
lado da A3P em uma campanha 
pela melhoria do ensino de 
Engenharia no Brasil. “Temos uma 
tarefa precípua de entidades de 
engenharia, a A3P e o nosso Clube, 
de lutar pela melhoria do ensino da 
Engenharia. A A3P é uma entidade 
que associa os engenheiros que 
têm uma visão crítica do ensino 
que receberam. Por isso, vejo como 
importante sua participação no 
debate conosco e com as escolas 
de Engenharia no sentido de 
formularmos propostas que levem  
à melhoria da quali�cação dos 
nossos pro�ssionais”, defendeu. 

O Brasil forma anualmente cerca 
de 37mil engenheiros. Apenas 
um terço deles têm a quali�cação 
mínima requerida para o exercício 
pro�ssional. “Há uma proliferação 
de escolas que distribuem diplomas 
e não dão a menor atenção à 
formação pro�ssional”, �nalizou 
Pedro Celestino. 

Prédio da Escola Nacional de Engenharia, em óleo 
sobre tela (1º de maio de 1982, de E. Fernandes). 

Bandeiras históricas do Clube de Engenharia levaram a instituição a homenagear 
a Associação dos Antigos Alunos da Escola Politécnica (A3P).

www.clubedeengenharia.org.br
mailto:atendimento@clubedeengenharia.org.br
www.clubedeengenharia.org.br

