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Jogos Olímpicos Pela engenharia
aplicação da geotécnica 
nas obras que prepararam 
a cidade para o seu maior 
evento mundial.

Candidatos ao terço do 
Conselho diretor se 
apresentam em tradicional 
almoço de confraternização.10 12

Modelo de sistema de engenharia sem precedentes no país

dTEs
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Com mais de 40 mil  quilômetros em 
potencial navegável, o Brasil explora 
apenas 22 mil. Entidades trabalham 
para mudar essa realidade e seguir 
modernizando o setor, estratégico 
para o desenvolvimento nacional.

josé Sérgio Gabrielli, ex-presidente 
da Petrobras, em palestra no Clube 
Engenharia, demonstra otimismo em 
relação ao futuro da empresa e desconstrói 
argumentos que insistem em desqualificar e 
fragilizar a estatal.

Geopolítica 
mundial e 
Petrobras

Setor portuário 
segue em 
transformação

página 3

Pré-SalInFraESTrUTUra

Inauguração do supercomputador na Coppe/UFRJ, apontado como "porta para o futuro".

ElEIçõES

páginas 4 e 5

a Coppe/UFrj inaugurou em julho o supercomputador 
lobo Carneiro. Com capacidade de realizar 226 trilhões 
de operações matemáticas por segundo e a potência de 226 
teraflops, a máquina é a mais potente instalada em uma 
universidade federal no Brasil. o supercomputador, que irá 
turbinar pesquisas e experimentos, se destaca pela eficiência 
energética e pela autonomia, dispensando a presença 
de operadores, necessários 24 horas por dia em outros 
supercomputadores. Irá trabalhar em pesquisas nas áreas 
das engenharias, exploração de petróleo, saúde e em muitos 
outros segmentos e terá uso compartilhado por centros de 
pesquisa de instituições e empresas públicas e privadas. a 
perspectiva é que venha a integrar o Sistema nacional de 
Processamento de alto desempenho, aumentando em 20% 
a capacidade da rede e colocando o estado do rio como o 
maior centro de pesquisa do sistema.
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Eleições no Clube de Engenharia
acontecem em momento decisivo para o país
o Clube de Engenharia reafirma anualmente, 
em agosto, o espírito democrático que marca sua 
trajetória centenária, com as eleições que renovam 
o terço do seu Conselho diretor. neste ano de 
2016, no entanto, o pleito acontece em momento 
extremamente difícil da vida nacional.  
o cenário não é novo, porquanto em 2015 o 
país já estava paralisado pelas crises econômica e 
política. no que toca à engenharia, sob a capa do 
combate à corrupção, legítimo anseio da sociedade, 
as nossas principais empresas eram, em conjunto, 
desestabilizadas. naquela ocasião, com a sabedoria 
e a força da união dos ex-presidentes do Clube, que 
lideraram o processo, e a preocupação de todos com 
a necessidade urgente de enfrentar a realidade – 
política, econômica e técnica – a opção vitoriosa foi 
a composição de uma chapa de unidade, a Chapa 
Engenharia e desenvolvimento.

Eleita, a diretoria indicada pela Chapa Engenharia 
e desenvolvimento adotou como principais eixos 
de atuação a retomada do desenvolvimento, a 
preservação do acervo gerencial e tecnológico das 
grandes empresas de engenharia e o fortalecimento 
dos setores estratégicos da economia, o de petróleo, 
o nuclear e o aeroespacial, sem se descuidar da 
permanente atenção dada aos problemas da nossa 
cidade e do Estado do rio de janeiro. Procedeu-se à 
articulação com as entidades congêneres, buscando 
aumentar a influência da Engenharia na solução dos 
problemas nacionais.

a questão do impeachment motiva uma persistente 
divisão na sociedade. a diretoria posicionou-se, com 
o respaldo do Conselho diretor, pela intransigente 
defesa da democracia alertando para o risco de 
se colocar a perder as conquistas da sociedade nas 
últimas décadas.

Infelizmente, o que se vê hoje é o estabelecimento 
de políticas que conduzem ao desmonte do Estado, 
para que não mais disponha das ferramentas 
estratégicas para o desenvolvimento. daí a 

fragilização da Petrobras para que, de petroleira 
integrada, como são as principais do setor, públicas 
e privadas, do mundo, venha a ser mera produtora 
de óleo bruto.  deixa, assim, ela, de induzir o 
desenvolvimento industrial, através da sua vasta cadeia 
de mais de 5000 fornecedores, nacionais e estrangeiros 
aqui instalados. Igualmente, os bancos públicos - o 
BndES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica - se 
retraem, passando a ter como foco o financiamento 
de privatizações e de concessões. Complementa o 
quadro o ataque, sob a capa do combate à corrupção, 
ao setor nuclear: as obras de angra 3 estão paralisadas 
e não têm prazo para recomeçarem, e o projeto do 
submarino nuclear está praticamente paralisado.
Mais ainda, encaminha-se a desconstrução dos 
direitos sociais inseridos na Constituição de 1988, 
caracterizada pelo ataque à educação e à saúde 
públicas com o congelamento dos recursos a elas 
destinado por 20 anos, e pela proposta de reformar 
a previdência com ônus exclusivo dos trabalhadores 
e também de permitir que o negociado prevaleça 
sobre o legislado, derrogando quase oito décadas de 
legislação trabalhista.

Completa este quadro sinistro a alienação da soberania 
nacional, ao arrepio da tradição histórica do Itamaraty, 
deixando de lado restrições à abertura de nosso 
mercado interno de serviços, as políticas de integração 
regional e de interação com os países emergentes e, em 
particular, com o grupo BrICS (Brasil, russia, Índia, 
China e África do Sul.

Mais do que nunca, é imperioso que nos unamos para 
impedir o retrocesso que se anuncia. Quanto maior a 
participação de associados na eleição deste mês, maior 
será a legitimidade das posições que o Conselho diretor 
e a diretoria vierem a tomar, em defesa da Engenharia  
e, sobretudo da democracia, pelo fortalecimento do 
Estado democrático de direito, bem como, na busca do 
desenvolvimento econômico soberano, sustentável e 
inclusivo do Brasil e do seu povo.

A Diretoria

www.clubedeengenharia.org.br
32.394/RJ
www.clubedeengenharia.org.br
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Portos rumo à modernização
o Brasil tem uma extensão total de 
40 mil quilômetros em potencial 
navegável, dos quais apenas 22.037 
são, de fato, explorados. a importância 
do setor para a economia nacional é 
inquestionável. Praticamente todas 
as transações com outros países são 
feitas pela costa: 96% das exportações 
nacionais se dão por via marítima no 
Brasil. a mesma via é responsável 
por 90% das importações. a 
movimentação de cargas é gigantesca. 
Foram 1.007.542.986 toneladas 
movimentadas em instalações 
portuárias em 2015. Só de minérios, 
foram 400 milhões de toneladas. 
Combustíveis e produção agrícola vêm 
logo depois, com 232 milhões e 209,5 
milhões de toneladas, respectivamente. 

“Com um litoral com a magnitude 
do brasileiro, evidentemente o 
setor portuário é importante. Tem 
a ver com balança comercial, custo 
Brasil, logística. é uma área de 
oportunidades para engenheiros, 
quer seja na área de projetos, 
execução, operação de terminais 
portuários, ou na preparação dos 
portos, com sistemas de dragagem 
e canais”, destacou o diretor de 
atividades Técnicas, Fernando 
Tourinho, na mesa de abertura 
da palestra “Portos”, no dia 13 
de julho. ao abordar o assunto, 
Fernando Fonseca, diretor da 
agência nacional de Transportes 
aquaviários (antaq) apresentou 
estudos da agência, um histórico 
do setor e suas impressões sobre 
questões jurídicas que poderiam 
ajudar a ampliar as ações.

Embora o litoral seja vasto e os rios 
navegáveis, oportunidades únicas 
para o país, a matriz de transportes 
ainda mostra um desequilíbrio grande 
entre os modais. o esforço para o 
seu equilíbrio já vem sendo realizado 
a partir de um olhar mais atento ao 
transporte aquaviário. Em 2005, o 
transporte rodoviário totalizava 58% 
no Brasil, seguido do ferroviário, com 
25% e o aquaviário, com 13%. a ideia 
é, até 2025, baixar a diferença para 
33%, 32% e 29%, respectivamente. 
“é uma evolução bastante 
significativa em termos de projeção, 
principalmente em função de alguns 
projetos estruturantes do governo que 
induzem ao alcance dessa perspectiva, 
em especial no corredor amazônico, 
em função do avanço da fronteira 
agrícola”, relatou Fonseca. 

Setor em construção

o setor portuário vem caminhando 
ao longo do tempo, rumo a uma 

maior abertura e eficiência. no 
período em que a Empresa de 
Portos do Brasil, a Portobras, era 
a responsável pela gestão do setor, 
37 portos públicos eram geridos 
diretamente pelo Estado. o 
Poder Público se responsabilizava 
pela operação, investimentos, 
supervisão e fiscalização dos 
agentes do segmento. “naquela 
oportunidade, quando comecei a 
trabalhar na área, já se percebia 
um esgotamento desse modelo. o 
comércio internacional, em função 
do crescimento econômico do país, 
já começava a demandar uma série 
de intervenções e investimentos 
em prol da melhoria, modernização 
e ampliação da infraestrutura 
portuária”, lembrou Fonseca.

Em 1993, a lei de Modernização 
dos Portos estabelece a possibilidade 
da operação portuária por parte da 
iniciativa privada. as atividades da 
Portobras encerraram-se em 12 de 

abril de 1990, mas, diferentemente 
de outros setores, onde a privatização 
se deu mediante a venda de 
ativos, no setor portuário isso não 
ocorreu. a partir de 1996, até 2002, 
houve um crescente processo de 
privatização dos serviços. Terminais 
especializados localizados dentro 
dos portos públicos foram licitados 
para que fossem explorados em 
nome da União. a princípio, os 
terminais eram outorgados para 
empresas transportarem carga 
própria e trabalhavam inseridos 
dentro da logística das empresas. Foi 
nessa época que nasceu a antaq e as 
demais agências reguladoras.

Finalmente, em 2013, o setor entrou 
em sua mais recente fase, com a 
outorga da lei 12.815/2013 e do 
decreto nº 8.033/2013. o modelo 
que se instalou desde então define 
que cabe ao Poder Concedente 
a coordenação do planejamento 
setorial em conformidade com as 
políticas e diretrizes de logística 
integrada. o novo marco também 
tornou possível a operação de 
cargas de terceiros sem qualquer 
restrição, que passaram a poder 
ser operadas pelos terminais 
privados. “a ideia era aumentar o 
nível de competitividade e atrair 
investimentos privados. o ambiente 
regulatório que se percebe tenta 
atender à crescente demanda do 
comércio exterior, ofertar mais 
infraestrutura portuária com 
serviços de qualidade e baixo custo, 
essencialmente envolvendo o capital 
privado”, explicou Fonseca.

InFraESTrUTUra

Porto de Santos, o principal do país e o mais movimentado da América Latina / portodesantos.com.br

Estratégico para o desenvolvimento nacional, o setor portuário busca atender às demandas do mercado internacional 
enquanto se ajusta ao recente marco regulatório.
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Supercomputador: orgulho da  
academia e conquista nacional
“Galileu mudou o mundo usando um 
telescópio. os supercomputadores 
são para a ciência, hoje, o que os 
telescópios foram para Galileu. o 
supercomputador lobo Carneiro 
é a nossa porta para o futuro”, 
comemorou o professor Guilherme 
Travassos, do Programa de Sistemas 
e Computação da Coppe. 

a grande conquista que o novo 
equipamento representa para a 
pesquisa científica de ponta foi 
apresentada à academia em clima 
de grande otimismo e sentimento 
de vitória. Muitas são as razões: 
com um sistema inédito de controle 
e operação, a máquina não só é 
capaz de realizar 226 trilhões de 
operações matemáticas por segundo, 
como também o faz com controle e 
operação inéditos, tendo a eficiência 
energética como destaque. Com 
capacidade de 226 teraflops,  é o 
mais potente instalado em uma 
universidade federal do país. 

a máquina reafirma a tradição 
da Coppe de manter uma 
constante atualização de seu 
projeto de computação por meio 
do aprimoramento contínuo do 
parque computacional. “a Coppe é 
computacionalmente intensiva e a 
supercomputação se confunde com 
a história do núcleo avançado de 
Computação de alto desempenho 
(nacad). Há a necessidade natural 
de disponibilizar máquinas dessa 
natureza e, ao longo de nossa 
história, montamos máquinas de 
diferentes perfis”, explica Travassos.     

Para além da potência que o novo 
supercomputador adicionou ao 
processamento de dados da Coppe 
e parceiros, por si só, a máquina 
representa um avanço significativo. 
Montado por pesquisadores da 
Coppe em parceria com técnicos 
da startup brasileira Versatus HPC 
e Silicon Graphics International 
(SGI), consórcio vencedor da 
licitação, o lobo Carneiro tem 
um alto nível de automação. é o 
único do país que prescinde de 
acompanhamento contínuo de 
um operador e os no-breaks ou os 
aparelhos de ar-condicionado extras 
foram dispensados. dispositivos de 
segurança, temperatura, umidade, 

redução de atividade e consumo de 
energia também são monitorados 
com maior eficiência. Em caso de 
falha, o computador desliga sozinho, 
preservando sua integridade. 

Segundo Marcelo Pinheiro, 
diretor Comercial e de Produto da 
Versatus, trata-se de um conceito 
de data center automatizado, 
operado remotamente, que abriu 
oportunidades para a criação de 
soluções inovadoras. “o lobo 
Carneiro se destaca em termos de 
consumo energético por fazer uso 
de uma arquitetura desenvolvida 
especificamente para High 
Performance Computing (HPC). 

“Foi um dia luminoso para a universidade", comemorou o professor Roberto Leher, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
na inauguração, na COPPE/UFRJ, do supercomputador Lobo Carneiro.

Também foi projetado um ambiente 
de confinamento com insuflamento 
direto chamado corredor frio. as 
máquinas de ar-condicionado foram 
projetadas para entregar uma vazão 
de ar fenomenal”, explica. Esse 
ambiente inteligente que garante a 
autonomia e a economia de energia é 
tecnologia nacional.

Foram 10 milhões de reais investidos 
ao longo de cinco anos de projeto 
até a inauguração do lobo Carneiro, 
que substituiu a máquina anterior 
da Coppe, o Galileu. o Brasil possui 
alguns sistemas HPC, mas poucas 
máquinas do tamanho e capacidade 
do lobo Carneiro. “Em geral, 

A instalação do Lobo Carneiro  tem, ainda, a dimensão importantíssima da formação de recursos humanos.
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Startup: inovação 
como capital 
estratégico
Em um mundo que colocou a 
inovação como capital estratégico 
para o desenvolvimento dos 
países, as startups veem crescer 
seu  protagonismo. São pequenas 
empresas que somam custos e 
manutenção muito baixos ao 
potencial de crescimento e se 
destacam por apresentarem fortes 
fatores de inovação. 

“a Versatus nasceu 100% focada no 
mercado acadêmico de computação 
científica e técnica, suprindo 
serviços de implantação e tuning 
de softwares tecnocientíficos, 
gerenciamento e monitoramento 
remoto de instalações, consultoria 
e comercialização de equipamentos 
bem arquitetados para HPC”, 
explica o diretor Marcelo Pinheiro.

Por volta de 2015, seguindo sua 
missão de atender ao mercado 
acadêmico de HPC de maneira 
completa, se lançou no mercado de 
data center. a ideia, segundo Pinheiro, 
surgiu da dificuldade dos clientes 
em refrigerar os equipamentos 
computacionais, verdadeiras usinas de 
geração de calor.

Com ou sem crise, as startups 
enfrentam os desafios intrínsecos 
dos primeiros passos de uma 
operação comercial. Marcelo 
Pinheiro destaca, no entanto, 
que “muito foi feito por parte do 
governo nos últimos 10 anos para 
melhorar o ambiente de negócio 
para pequenas empresas”. a 
desburocratização no pagamento 
de impostos e linhas de crédito com 
o BndES foram desenvolvidas 
e beneficiaram o ecossistema das 
startups no Brasil”.

o Brasil não apresenta uma boa 
classificação em termos de ciência 
e tecnologia quando comparado 
a outros países. a quantidade e a 
qualidade do parque computacional 
de HPC segue tais classificações”, 
explicou Pinheiro. 

Travassos é otimista. “Há carência 
de investimentos em ciência 
mas, ao mesmo tempo que não 
possuímos um posicionamento 
muito claro no ranking dos países 
que usam supercomputadores, não 
acho que isso seja preocupante 
neste momento. Seria se o Brasil 
não estivesse nesse ranking de 
forma alguma, mas nós estamos 
lá. nosso parque computacional 
poderia ser mais poderoso, é 
verdade, mas ele é uma realidade. o 
lobo Carneiro é mais um elo nesse 
sistema”, destacou o professor.

Justa homenagem

Batizar a máquina de lobo Carneiro 
é uma justa homenagem ao professor 
Fernando luiz lobo Barboza 
Carneiro (1913-2001), que deixou 
grande legado à universidade, como 
os estudos em análise dinâmica e 
não linear, que usam a computação 
para enfrentar problemas cujo 
comportamento é de difícil previsão, 
como embarcações e plataformas 
flutuando no mar, sujeitas à ação das 
ondas, dos ventos e das tempestades. 

Entre muitas atividades, o professor 
lobo Carneiro coordenou durante 
20 anos o projeto “recursos 
Computacionais de Engenharia 
offshore”, primeiro convênio de 
cooperação técnico-científica entre 
a Coppe e a Petrobras. Um marco 
na história da instituição, o projeto 
desdobrou-se em uma parceria 
que resultou em importantes 
conquistas no cenário nacional e 
internacional. a partir de então, 
Coppe e Petrobras desenvolveram 
em conjunto tecnologias que 

viabilizaram a exploração de 
petróleo no mar e que contabilizam 
hoje mais de 3.000 projetos.

Novos horizontes  
para a pesquisa

além de alimentar pesquisas 
e experimentos realizados na 
UFrj, concluídos em horas 
de simulações e cálculos que 
exigiriam semanas em máquinas 
comuns, o lobo Carneiro terá 
uso compartilhado por centros de 
pesquisa de instituições e empresas 
públicas e privadas. a perspectiva 
é que venha a integrar o Sistema 
nacional de Processamento de 
alto desempenho (Sinapad), 
aumentando em 20% a capacidade 
da rede e colocando o Estado 
do rio como o maior centro de 
pesquisa do sistema. Também 
atenderá ao projeto High 
Performance Computing for Energy 
(HPC4E), no qual instituições de 
pesquisa e empresas do Brasil e 
União Europeia estudam formas 
de melhorar a eficiência do setor 
energético através da computação de 
alto desempenho. Essa integração, 
segundo Travassos, é fundamental. 
“não se faz ciência de forma 
isolada”, defende.

O supercomputador será uma plataforma integradora de diversas áreas do conhecimento.

Em todo o mundo equipamentos 
de HPC são largamente usados 
em diversos campos da ciência, tais 
como Física, Química, Biologia e 
áreas técnicas como nas engenharias. 
o setor financeiro também vem se 
beneficiando dessas máquinas em 
decisões de compra e venda de ações 
e operações de análise de risco. 

 “a intensa capacidade de cálculo, 
que usa processamento paralelo, abre 
uma imensa janela de possibilidades 
para se vislumbrar o desconhecido”, 
destaca Pinheiro. na prática, 
um experimento relacionado à 
indústria do petróleo, que em outros 
equipamentos se levava 10 dias para 
executar, agora, no supercomputador, 
é concluído em torno de 3 horas. 

a biofísica, biotecnologia e os 
biofármacos se destacam como 
áreas que economizarão muito 
tempo em laboratório. as áreas de 
energia e petróleo também usarão a 
máquina para simulações. “Todos os 
problemas que demandam cálculo 
intensivo são fortes candidatos para 
usuários do supercomputador”, 
explicou o professor. a ideia é 
atender às diferentes demandas 
do cenário nacional, englobando 
academia e a indústria.
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Nos dias 24, 25 e 26 de agosto, Vote certo: 
 Vote Novo Clube de Engenharia 

www.clubedeengenharia.org.br
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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

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

 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.

CLUBE DE ENGENHARIA - CNPJ 33.489.469/0001-95
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIAS 24, 25, 26/08/2016

ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO TERÇO DO CONSELHO DIRETOR PARA O TRIÊNIO 2016/2019
ELEIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DAS COMISSÕES EXECUTIVAS DAS DIVISÕES TÉCNICAS DE ESTRUTURAS – DES,  

PETRÓLEO E GÁS – DPG E RECURSOS MINERAIS - DRM - PERÍODO 2016/2017

Em conformidade com os termos dos artigos 22 §3º alínea a, 26 e seu Parágrafo Único, 27 item “c”, 28 §1º e §2º, 29, 49 à 69 do Estatuto e Título VII do 
regimento Interno, convoco os senhores associados para a assembleia Geral ordinária a realizar-se nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2016, quarta, quinta 
e sexta feira das 12 às 20 horas, no 24º pavimento do Edifício Edison Passos, av. rio Branco, 124, para a eleição dos membros que comporão o TErço 

do ConSElHo dIrETor, para o triênio 2016/2019 e em conformidade com os termos do artigo VII-55 – §1º do regimento Interno, para as 
CoMISSõES EXECUTIVaS daS dIVISõES TéCnICaS, para anuênio 2016/2017. a assembleia instalar-se-á em 1ª convocação no dia 24 de agosto 
às 12 horas com qualquer número de associados efetivos quites, presentes, considerando-se em sessão permanente durante os dias e horas acima mencionados, 

a fim de receber os votos dos associados. a eleição somente terá validade com a participação de um número de associados igual a no mínimo 10% dos 
associados efetivos quites no dia 31 de julho de 2016. Às 20 horas do dia 26 de agosto de 2016, 3º e último dia das eleições, o Presidente da assembleia 

procederá o encerramento do livro de Presença dando por terminada a fase de votação e iniciando a apuração. 

Rio, 08/08/2016
Pedro Celestino Pereira –  Presidente

Centro Celso 
Furtado de casa nova
o Clube de Engenharia recebe 
de braços abertos o Centro 
Internacional Celso Furtado de 
Políticas para o desenvolvimento, 
que desde a sua fundação, em 
2004, conta com o apoio da 
Petrobras, Caixa Econômica 
Federal, Eletrobrás e BndES, 
que o abrigava até recentemente. 
Em 2010, o Banco do nordeste 
do Brasil (BnB) passou a apoiar 
a iniciativa e, em 2016, é o Clube 
de Engenharia que se junta a 
esse grupo com a honrosa função 
de sediar a instituição que se 
despede do BndES. além de 
preservar a biblioteca pessoal 
do economista Celso Furtado, 
o Centro desenvolve  projetos e 
políticas inovadoras de combate 
à fome, à pobreza e aos gargalos 
do desenvolvimento, buscando  
aprofundar e formular projetos 
de investigação e pesquisa em 
torno de temas cruciais do 
desenvolvimento no século XXI. 
Bolsas de estudos e de pesquisa, 
publicações, cursos de formação e 
debates estão entre suas atividades.

www.clubedeengenharia.org.br
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Petrobras, geopolítica 
mundial e a crise brasileira
a importância da Petrobras e do Brasil 
no cenário internacional foi o tema 
da palestra apresentada no dia 20 de 
julho pelo ex-presidente da empresa, 
josé Sergio Gabrielli, em auditório 
lotado, no Clube de Engenharia. 
Economista e professor aposentado 
da Universidade Federal da Bahia 
(UFBa), Gabrielli esteve à frente da 
estatal durante sete anos (2005/2011), 
período no qual o lucro da empresa 
cresceu 87%, os acionistas tiveram um 
salto de 253%, a produção de petróleo 
subiu 33% e os investimentos 285%, 
passando de r$ 18 bilhões para r$ 
73 bilhões.  Foi ainda nesse período 
que a Petrobras recebeu o grau de 
investimento pela Moody’s, Standard 
& Poor’s e Fitch Group. 

ao abordar o tema “Pré-Sal, 
Geopolítica Mundial e Crise 
Brasileira”, Gabrielli demonstrou 
otimismo em relação ao futuro da 
estatal e desconstruiu argumentos 
divulgados por grupos hegemônicos 
e pela mídia. “Mentiras repetidas 
muitas vezes se transformam em 
verdades”, alertou. o prejuízo da 
compra de Pasadena, por exemplo, 
é apontado por ele como um “mito”. 
o ex-presidente lembrou que duas 
auditorias do TCU, totalizando 
45 dias dentro da Petrobras, 
não identificaram problemas na 
transação. “Em 2006 houve 11 
transações de refinarias no mundo e a 
mediana foi de US$ 9.200 por barril. 
a Petrobras comprou Pasadena por 
USd$ 7.200 por barril, logo, abaixo 
da média. não tem por que dizer que 
houve prejuízo na compra”. Sobre os 

casos de corrupção envolvidos nas 
transações, Gabrielli não se esquivou. 
“aqueles que roubaram devem ser 
punidos, mas isso não tem nada a ver 
com a operação”, destacou.

A perspectiva está no Pré-Sal

o ex-presidente da Petrobras 
informou que em 2017 o Brasil será 
o maior contribuinte de petróleo 
adicional do mundo, graças aos 300 
mil barris a mais que deve crescer 
em sua produção. os preços também 
serão impactados, com expectativa 
positiva, à medida que a oferta 
diminui frente à demanda mundial. 
“a maioria dos analistas que trabalha 
com essas projeções entende que os 
preços vão crescer. não vão disparar, 
mas reagirão à diminuição da oferta 
e ao crescimento da demanda no 
mundo”, explicou.  

“do ponto de vista puramente 
econômico, não existe empresa 
capaz de produzir com menor custo 
de extração que a Petrobras. é 
falacioso dizer que ao trazer outras 
empresas será reduzido o custo 
de extração do petróleo. Elas não 
têm mais tecnologia que nós, não 
conhecem a bacia sedimentar da 
província do Pré-Sal mais que nós 
e não têm acesso à infraestrutura 
produtiva como nós. Portanto, 
não têm capacidade de viabilizar 
a produção a um custo menor”, 
garantiu o economista.

a dívida da Petrobras, apresentada 
como argumento para diminuir 

sua participação na exploração do 
Pré-Sal foi abordada. Gabrielli 
citou fatores como mudanças no 
câmbio e drenagem do caixa da 
companhia pelas importações de 
derivados a preço mais alto do que 
eram vendidos no mercado interno. 
Com 45% vencendo depois de 
2021, a dívida é considerada de 
longo prazo. Entre 2016 e 2018, a 
Petrobras pagará r$ 196,3 bilhões, 
mas faturará r$ 848 bilhões. “é 
perfeitamente possível pagar porque 
o faturamento é muito alto. além 
disso, a Petrobras está gerando 
saldo positivo. Gera mais caixa 
do que tem de amortizações. do 
ponto de vista financeiro, o quadro 
melhora significativamente”. Estão 
mantidas “todas as condições para 
superar a crise de curto prazo e dar 
um salto para seu papel estratégico 
fundamental a partir de 2020”. 

Perigos à vista

Entre as mudanças que vêm sendo 
estudadas e representam perdas 
desnecessárias para a empresa e para 
a nação está o leilão anunciado pelo 
governo interino a ser realizado no 
início de 2017. as áreas incluídas 
no leilão, que abrangem os campos 
de Sapinhoá, Carcará, Tartaruga 
Mestiça e Gato do Mato, já são 
operadas pela Petrobras – com 
exceção de Gato do Mato, operado 
pela Shell. Embora se diga que a 
Petrobras terá preferência no leilão, a 
verdade, segundo Gabrielli, é que ela 
será retirada desses campos, uma vez 
que em 2017 a companhia não terá 

condições de entrar na disputa pelas 
áreas onde já está.

no Congresso nacional, o fim da 
operação única da Petrobras já foi 
aprovado pelo Senado e deverá ser 
aprovado pela Câmara. Caso isso 
se confirme, o leilão de 2017 deverá 
ocorrer. o processo de desinvestimento 
deve acelerar, desintegrando a 
companhia, focando apenas no Pré-
Sal. a Petrobras deverá se retirar da 
distribuição, áreas terrestres e áreas 
rasas. a Transpetro, algumas áreas da 
Bacia de Campos, térmicas e gasodutos 
deverão ser vendidos. “a desintegração 
está montada. E embora a minha 
apresentação tenha sido técnica, é claro 
que a decisão final é política e a solução 
depende essencialmente de uma opção 
estratégica do governo brasileiro, que é 
o controlador da Petrobras”, finalizou 
Gabrielli.

a palestra foi organizada pela 
diretoria de atividades Técnicas 
(daT) e a divisão Técnica 
Especializada de Energia (dEn). 
Para ter acesso ao vídeo, clique aqui 
http://goo.gl/8Lhz5X.

Pré-Sal

José Sergio Gabrielli no Clube de Engenharia.
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Concreto nacional é destaque

o concreto brasileiro é alvo de 
desinformação e preconceito que 
acaba envolvendo empresas de 
serviços, fornecedores, projetistas 
e construtoras, perpetuando o 
engano. Mas aqueles que duvidam 
de sua qualidade estão, na verdade, 
alimentando um mito. o concreto 
brasileiro não só tem qualidade 
como é um dos mais resistentes do 
mundo, segundo o professor Paulo 
Helene, da Universidade de São 
Paulo. o professor abordou em sua 
palestra, em 12 de julho, no Clube 
de Engenharia, o tema “avaliação 
da resistência do concreto em 
estruturas existentes”.

Para confirmar seus argumentos, 
o professor apresentou as normas 
brasileiras que regem o uso de 
concreto em obras – nBr 6118/2014, 
nBr 12655/2015 e nBr 7680/2015, 
mais exigentes e seguras que as 
normas de outros países, como os 

Paulo Helene: “o concreto brasileiro é um dos mais resistentes do mundo”.

Geotecnia nos Jogos Olímpicos

André Estevão Silva apresentou aspectos 
geotécnicos de obras olímpicas. 

os jogos olímpicos se aproximam 
e ficará, entre outros legados, 
o conhecimento da aplicação 
prática de conceitos e técnicas da 
geotecnia nas muitas obras que 
prepararam a cidade para o seu 
maior evento mundial. no dia 14 
de julho, a palestra  “aplicação de 
soluções geotécnicas modernas em 
recentes obras para os jogos do 
rio de janeiro” apresentou parte 
desse conhecimento acumulado. 
o engenheiro andré Estevão 
Silva, Mestre em Infraestrutura 
de Transportes pelo Instituto 
Tecnológico de aeronáutica 
(ITa), presidente da associação 
Brasileira de Geossintéticos - IGS 
Brasil e diretor da Huesker ltda. 
relacionou os produtos fornecidos 
pela empresa para as obras da 
cidade olímpica, tanto diretamente 
para as olimpíadas quanto em 

obras para a cidade em geral, como 
o BrT Transolímpica. 

oito obras  contaram com os 
conhecimentos geotécnicos da 
Huesker: restauração de pavimentos 
no Porto Maravilha; reforço de 
pavimentos no BrT Transolímpica; 
estabilização de aterros no Viário 
do Parque olímpico (avenidas 
Salvador allende e Embaixador 
abelardo Bueno); reabilitação de 
pavimentos no Programa asfalto 
olímpico; reforço de solos na 
Expansão do Parque Madureira; 
reforço de pavimento na ampliação 
do aeroporto Tom jobim (Galeão); 
estabilização de aterros na duplicação 
do Elevado do joá; e reforço de solos 
no Campo de Golfe olímpico. 

Para saber mais sobre a palestra 
promovida pela diretoria de 

EUa e os países europeus. Segundo 
Paulo Helene, a resistência de uma 
obra só pode ficar melhor com reforço 
estrutural: “Efetivamente, uma obra 
reforçada, se bem projetada, tem mais 
folga de segurança do que uma obra 
nova”. E resgatou em sua trajetória 

profissional tempos nos quais havia 
quantidade menor de tipos de 
cimento, e um cimento mais denso: 
“Hoje é necessário ter um nível maior 
de informações, fazer projeto de vida 
útil, entre outros procedimentos. 
E trabalhar com a questão da 
sustentabilidade, em nome da 
sustentabilidade e do meio ambiente, 
que não permitem mais um cimento 
grosso, com folga de energia “. 

Saiba mais sobre o evento promovido 
pela diretoria de atividades Técnicas 
(daT), divisão Técnica Especializada 
de Construção (dCo), Instituto 
Brasileiro do Concreto (IBraCon) 
e associação Brasileira de Engenharia 
e Consultoria Estrutural (aBECE): 
http://goo.gl/yY8y8Q.

atividades Técnicas (daT) e pela 
divisão Técnica de Geotecnia 
(dTG), com apoio da divisão de 
Construção (dCo), da associação 
Brasileira de Mecânica dos Solos e 
Engenharia Geotécnica (aBMS-
rio), da associação Brasileira 
de Geologia de Engenharia e 
ambiental (aBGE-rio) e da 
Huesker ltda., visite a página 
http://goo.gl/HVyfnQ.
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o transporte de bens é fundamental 
para o país e seus fluxos de 
importação e exportação. Mesmo 
assim, a logística no Brasil é um 
retrato melancólico do resultado da 
falta de planejamento, com enormes 
impactos. na palestra do dia 05 de 
julho, Edson Carillo, vice-presidente 
de Educação da associação 
Brasileira de logística (abralog), 
destacou que a falta de manutenção 
e de pavimentação comprometem 
as rodovias do país. já a malha 
ferroviária é subutilizada e apenas 
41% estão em uso.

a comemoração do dia do 
Engenheiro Florestal (12 de julho) 
é uma tradição que se consolida 
no Clube de Engenharia. Esse 
ano o evento aconteceu dia 15 de 
julho, com a reunião do Fórum 
Florestal Fluminense para debater 
a necessidade de se unir forças 
para consolidar uma cidade mais 
fresca, menos cinza e mais verde.  
ao longo do evento, duas palestras 
provocaram os debates. 

Telmo Borges, engenheiro Florestal 
da Secretaria de Estado de ambiente 
(SEa) apresentou estudo para a 
implantação dos distritos florestais 
no rio de janeiro. São cinco espaços 
onde as áreas rurais podem se 
voltar para a silvicultura econômica, 
atividade que visa o aproveitamento 
e a manutenção racional dos ativos 
florestais em função de interesses 
econômico, ecológico, científico 
e social. a ideia, segundo Borges, 
é desenhar um território de 
desenvolvimento florestal integrado. 

Mais verde para a cidade

Pensando o funcionamento de um país
Um dos suportes para o 
desenvolvimento nacional, a logística 
engloba armazenamento e transporte, 
etapas fundamentais na distribuição 
dos produtos aos clientes. ainda assim, 
segundo Carillo, “há um abismo entre 
a infraestrutura necessária e o que 
temos em execução e executando”. 
os desafios são muitos e vão desde 
o investimento da área comercial, até 
a intercomunicação e dependência 
entre modais. Para que portos sejam 
eficientes, precisam ser alimentados por 
boas ferrovias e rodovias, por exemplo. 
o resultado da pouca eficiência dói 

no bolso do empresário. “o custo 
operacional chega a custar 40% a mais 
do que em países desenvolvidos, com 
maior impacto em produtos agrícolas”, 
destacou o palestrante.

Perspectivas e  caminhos e foram 
apresentados durante o evento, como 
estrutura de planejamento de longo 
prazo, marco regulatório que ofereça 
segurança econômica e jurídica aos 
investidores, diversificação das fontes 
de financiamento, entre outros. Saiba 
mais sobre a palestra no endereço  
http://goo.gl/ELULPs.Edson Carillo, vice-presidente da Abralog.

Isabela Lobato, engenheira florestal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Segundo o engenheiro, atualmente 
estão eliminados todos os “gargalos” 
que impediam esse plano de 
avançar, como o mapeamento de 
área, das mudas e da mão de obra. 
agora, só faltam os investidores. 
“o mercado tem que se destravar”, 
concluiu Telmo Borges. o trabalho 
está em fase de licenciamento dos 
distritos, um dos últimos passos antes 
de ser implantado.

a arborização da cidade foi tema da 
segunda palestra, de Isabela lobato, 
engenheira florestal da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente, 
atualmente cedida à Fundação de 
Parques e jardins da prefeitura. 
Isabela apresentou o Plano diretor 
de arborização Urbana da cidade 
do rio de janeiro (PdaU). a 
princípio, a engenheira falou do  
Plano diretor Urbano Sustentável 
do Município do rio de janeiro, 
elaborado por sua equipe de trabalho, 
que era uma das premissas para 
consolidar o sistema de áreas verdes 

da cidade. o sistema é fundamental 
para a implantação da arborização 
planejada para o município. 

Participaram do encontro a 
engenheira florestal denise Baptista 
ales, presidente da apeferj, o 
secretário executivo do Fórum 
Florestal Fluminense (FFF)  alberico 
Martins Mendonça e o geógrafo 

joão Batista (FFF). o evento 
foi promovido pela diretoria de 
atividades Técnicas (daT) e pela 
divisão Técnica de recursos Hídricos 
e Saneamento (drHS), com apoio da 
divisão de Engenharia do ambiente 
(dEa) e da divisão de recursos 
naturais renováveis (drnr). Para 
saber mais sobre o evento, visite a 
página http://goo.gl/xqpKQc.

Fo
to

: F
er

na
nd

o A
lv

im

Fo
to

: F
er

na
nd

o A
lv

im

http://goo.gl/ELULPs
http://goo.gl/xqpKQc


www.clubedeengenharia.org.br

12

Clube de Engenharia
Fundado em 24 de dezembro de 1880

Edifício Edison Passos - Av. Rio Branco, 124
CEP 20040-001 - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2178-9200 Fax: (21) 2178-9237
atendimento@clubedeengenharia.org.br

www.clubedeengenharia.org.br

ElEIçõES

o tradicional almoço de 
confraternização de julho é especial. 
apontado como a abertura oficial das 
eleições no Clube de Engenharia, 
reúne os aniversariantes do mês, 
amigos de longa data e a comunidade 
das engenharias. é no almoço de 
julho que, anualmente, as chapas 
que disputam a renovação do Terço 
do Conselho diretor apresentam 
os candidatos, falam  publicamente 
de seus programas de trabalho e 
intensificam, a partir de então, as 
campanhas. no último dia 28 de 
julho não foi diferente. diretores, 
conselheiros, associados e familiares 
se reuniram para, além de parabenizar 
os aniversariantes, conhecer as chapas 
Engenharia e desenvolvimento e 
novo Clube de Engenharia. 

no exercício da presidência, o 
primeiro vice-presidente do Clube, 
Sebastião Soares, deu ênfase à 
importância do momento para o 
Clube e para o Brasil, lembrando os 
desafios e obstáculos que a engenharia 
atravessava durante o período eleitoral 
de 2015, problemas que, hoje, estão 
ainda mais presentes. “é importante 
destacar que estamos vivendo um 
momento bastante difícil da vida 
nacional. Uma enorme dificuldade 
no enfrentamento do quadro político, 
econômico e técnico é vivido pelas 
nossas empresas. é momento de  
muita reflexão”, alertou Sebastião.

Apresentação pública das chapas dá início às campanhas

rafael Mota foi o representante 
designado para apresentar a chapa 
novo Clube de Engenharia, escolhido 
por simbolizar, com seus 35 anos, a 
renovação que têm como proposta. 
“Essa renovação não deve ocorrer de 
maneira abrupta. deve haver uma 
convivência entre os engenheiros 
mais novos, os recém-formados, 
engenheiros já reconhecidos pelo 
mercado, que estão presentes nesta 
casa”, declarou. Com diversos 
professores universitários em seus 
quadros, a chapa acredita que os 
mesmos podem ser canais entre 
antigos e novos engenheiros. Em 
aspecto mais amplo, rafael destacou 
que o país vive hoje o retorno de 
uma política entreguista e que esse 
movimento precisa ser refreado. “não 
podemos permitir esse retorno, esse 
novo aviltamento das riquezas do 
nosso país”, finalizou.

A luta continua

o conselheiro Cesar duarte, 
representando a chapa Engenharia 
e desenvolvimento defendeu a 
continuidade de um trabalho que 
começou em 2015, com o esforço de 
unir sob as mesmas bandeiras as duas 
chapas que concorriam às eleições 
no Clube. “a nós engenheiros, que 
somos os artífices da construção, cabe 
lutar para defender os interesses do 
país. a desmobilização, o desânimo 
dos cidadãos e da sociedade como 
um todo é que estão permitindo o 
crime que está sendo praticado com 
essa indiscriminada e criminosa 
privatização. as privatizações do 
petróleo, do urânio, das hidrelétricas, 
das vias de transmissão, dos 
aeroportos, das estradas, vão 
conduzir o país a uma nova etapa de 
colônia, de dependência. 

Cerrando fileiras

“é um momento de reforço daquela 
unidade que construímos em 2015 
em função das dificuldades que já 
enfrentávamos. Estamos cientes 
e convictos de que unidade não é 
unanimidade. é algo que se constrói 
exercitando a convivência, a solidariedade 
e compartilhando pontos de vista e 
desafios a serem enfrentados e lutas a 
serem travadas”, defendeu Sebastião.

a chapa novo Clube de Engenharia 
acredita “ser importante dar opções 
aos associados, algo imprescindível 
para a prática da democracia”. a 
chapa Engenharia e desenvolvimento 
conclama todos à mobilização, de 
forma a, em campanha, lotarem as 
reuniões no Clube: pela engenharia 
brasileira, pela soberania e em defesa 
dos interesses nacionais.

Rafael Mota representou a chapa Novo Clube de Engenharia. Cesar Duarte falou em nome da chapa Engenharia e Desenvolvimento.
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