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Chapas que 
concorrem ao 
pleito 2018

Eleições no Clube de Engenharia 
para a Diretoria, Conselho Fiscal, 
terço do Conselho Diretor e Mesas 
Diretoras das DTEs.
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O PAÍS

Rex Nazaré e a
energia nuclear

Com mais de 50 anos de 
experiência, o cientista 
apresentou a história do setor. 5

Com tecnologia e capacitação, 
a Marinha do Brasil aposta na 
soberania como estratégia de 
desenvolvimento.
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Vantagens e 
desafios do VLT

Visita ao Prosub 
retrata o Brasil 
do futuro

ELEIÇÕES

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

SOBERANIA

CIDADE
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Embraer: acordo com a Boeing reacende 
debate sobre desnacionalização da economia
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Estratégia para reduzir a maior parte do controle operacional e gerencial da Embraer provoca reações. Na foto, o mais eficiente 
avião comercial do mundo para rotas domésticas: o E195-E2 / Defesa Aérea & Naval

Uma das maiores fabricantes globais de jatos 
de passageiros e a terceira maior exportadora 
do Brasil em 2017, a Embraer assinou acordo 
preliminar com a norte-americana Boeing no que 
foi apontado como a mais importante parceria da 
indústria aeroespacial. A criação de duas novas 
sociedades comerciais foi a solução encontrada 
para que o governo não tenha mais as golden shares 
na Embraer, instrumento que, após a privatização 
da empresa, concedeu poderes específicos à União 
sobre a empresa. No desenho final, a Boeing 
controlará 80% da área de avião comercial da 
Embraer, restando 20% à empresa brasileira. 
Controle similar deve acontecer na sociedade que 
cuidará dos produtos e serviços na área de defesa, 
embora os percentuais de participação de cada 
empresa ainda não tenham sido definidos. 

Detalhes técnicos, números 
e perspectivas do modal 
mais moderno do Rio.
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Não há como assegurar a paz social e a democracia 
sem um Projeto de Nação soberano. Mais: sem um 
projeto de país que norteie o retorno do desenvolvi-
mento inclusivo e sustentável do Brasil, não há como 
assegurar a reconstrução saudável da economia, inclu-
sive da Engenharia, que vivencia de forma dramática, 
nos últimos anos,  a redução do mercado de trabalho e 
de seu espaço no cenário nacional.

A Engenharia é uma ferramenta basilar nesse projeto 
e, ao longo dos seus 138 anos de atuação, o Clube de 
Engenharia tem se colocado ao lado da democracia 
e da soberania para garantir que engenheiros e en-
genheiras construam um Brasil que deixe definitiva-
mente para trás nosso passado como meros exporta-
dores de matérias-primas.

Contamos, desde os anos 30 do século passado, com 
um Estado atuante e indutor da economia e da indús-
tria como motor do desenvolvimento. Hoje assistimos 
ao completo desmonte de conquistas econômicas e 
sociais dos últimos 80 anos.

Vemos a Petrobras, que já foi responsável por uma 
cadeia de 5.000 fornecedores, nacionais e estran-
geiros, responsáveis por cerca de 800 mil empregos 
especializados, no centro de uma dilapidação sem 
precedentes. A recente greve dos caminhoneiros 
mostrou que mudanças nas políticas gerenciais da 
empresa afetam todo o país: a Petrobras, como ânco-
ra do nosso desenvolvimento industrial, deve voltar a 
ser administrada de forma transparente e responsá-
vel, engajada com o interesse público e compromis-
sada, como tem sido historicamente, com um país 
independente e forte.

Entre muitos outros setores, vemos propósito de 
desmonte na privatização da Eletrobras e, agora, na 
alienação e desnacionalização de parte importante 
das atividades da Embraer, empresa privatizada que é 
a terceira maior exportadora do país, atrás apenas da 
Vale e da Petrobras. Cabe registrar que essas duas são 
fortes exportadoras de produtos primários, enquanto 

A Engenharia em um Brasil soberano e democrático
que a Embraer exporta aviões, produto que incorpora 
tecnologia de ponta.

A industrialização é a estratégia que entendemos 
como essencial para que o tão necessário Projeto de 
Nação se concretize. A ampliação dos mecanismos de 
participação política levará a avanços significativos. 
Políticas de ajuste fiscal, que impactam diretamente 
os mais pobres e freiam o retorno do desenvolvimen-
to, devem ser discutidas abertamente e decididas com 
o apoio da população. 

O combate à corrupção não pode ser feito às custas 
do desmonte da capacidade gerencial e tecnológica 
da nossa Engenharia e de outras áreas da economia: 
é preciso investigar e punir corruptos e corruptores 
garantindo, entretanto, que as empresas nacionais 
continuem atuando como ferramentas do crescimen-
to do Brasil. Nossa Engenharia, que já esteve presente 
em 41 países, hoje agoniza, com grandes companhias 
fechando suas portas, levando ao desemprego milha-
res de profissionais.

O Clube de Engenharia vem se somar aos mais di-
versos setores da sociedade brasileira para, reiterada-
mente, propor um projeto que alinhe desenvolvimen-
to, geração de empregos de qualidade, distribuição de 
renda e justiça social.

O caminho à frente pode ser de conquistas para 
todos: somos um país rico e em construção. Temos 
tudo para que o Brasil retome sua industrialização 
e recupere um histórico de valorização profissional 
e competência técnica, referência internacional da 
Engenharia brasileira. Com orgulho, o Clube de En-
genharia, respaldado historicamente por sua trajetória 
centenária de lutas, mantém a firme posição de re-
sistir, junto com outros segmentos representativos da 
nossa sociedade, às crescentes ameaças que nos cer-
cam, rumo à consolidação de um projeto nacional de 
desenvolvimento, democrático, soberano, sustentável e 
socialmente inclusivo.

A Diretoria

www.clubedeengenharia.org.br
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Chapas que concorrem para a Diretoria / Conselho Fiscal e Terço do 
Conselho Diretor – Triênio 2018/2021
O Clube de Engenharia realiza, de 29 a 31 de agosto, de 12h às 20h, eleições para a renovação da Diretoria, do terço de seu Conselho Diretor e das Mesas Diretoras
das Divisões Técnicas Especializadas (DTEs) – triênio 2018/2021. A abertura da Assembleia Geral Ordinária que dá início ao processo eleitoral será às 11h do dia 
29 de agosto, quarta-feira, e a apuração dos resultados acontece a partir das 20h30 do dia 31 de agosto, sexta-feira. A posse dos eleitos para o Conselho Diretor será 
realazada em Assembleia Geral Solene no dia 10 de setembro, segunda-feira, às 18h. Publicamos abaixo a relação dos integrantes das chapas concorrentes:

ELEIÇÕES

CHAPA ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO CHAPA NOSSO CLUBE DE ENGENHARIA

DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
Presidente: PEDRO CELESTINO DA SILVA PEREIRA FILHO Presidente: FERNANDO LEITE SIQUEIRA

1º Vice-Presidente: SEBASTIÃO JOSÉ MARTINS SOARES 1º Vice-Presidente: IARA MARIA LINHARES NAGLE

2º Vice-Presidente: MÁRCIO JOÃO DE ANDRADE FORTES 2º Vice-Presidente: LUIZ CARLOS DA ROSA FABIÃO

Diretor: ARTUR OBINO NETO Diretor: ALCEBIADES FONSECA

Diretor: BERNARDO GRINER Diretor: BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO

Diretor: CESAR DRUCKER Diretor: CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH

Diretor: JOÃO FERNANDO GUIMARÃES TOURINHO Diretor: EVALDO VALLADÃO PEREIRA

Diretor: JOSÉ EDUARDO PESSOA DE ANDRADE Diretor: FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO

Diretor: LEON ZONENSCHAIN Diretor: FRANCISCO ANTÔNIO VIANA DE CARVALHO

Diretor: LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA Diretor: JORGE LUIZ PAES RIOS

Diretor: LUIZ OSWALDO NORRIS ARANHA Diretor: MARIA ELIZABETE CARVALHO MAIA VASCONCELOS RODRIGUES

Diretor: MARIA ALICE IBAÑEZ DUARTE Diretor: MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS

Diretor: MARIA GLÍCIA DA NOBREGA COUTINHO Diretor: RICARDO DE NORONHA VIEGAS

Cons. Fiscal (efetivo): ELIANE HASSELMANN CAMARDELLA SCHIAVO Cons. Fiscal (efetivo): ANTÔNIO BATISTA DA SILVA

Cons. Fiscal (efetivo): MARCO AURÉLIO LEMOS LATGÉ Cons. Fiscal (efetivo): JOSÉ BRANT DE CAMPOS 

Cons. Fiscal (efetivo): AYRTON ALVARENGA XEREZ Cons. Fiscal (efetivo): OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

Cons. Fiscal (suplente): DENISE BAPTISTA ALVES Cons. Fiscal (suplente): FRANCISCO ASSUNÇÃO ALVARES PEREIRA

Cons. Fiscal (suplente): MAURO FERNANDO OROFINO CAMPOS Cons. Fiscal (suplente): LUIZ FELIPE PUPE DE MIRANDA 

Cons. Fiscal (suplente): SEVERINO PEREIRA DE REZENDE FILHO Cons. Fiscal (suplente): MANOEL GIBSON MARIA DINIZ NAVAS 

TERÇO DO CONSELHO DIRETOR
ANA LÚCIA MORAES E SOUZA MIRANDA ANTONIO EULALIO PEDROSA ARAUJO
CARLOS ANTONIO  RODRIGUES FERREIRA CLAUDIA DO ROSARIO VAZ MORGADO
ELVIO LIMA GASPAR DALTON RODRIGUES
FÁTIMA SOBRAL FERNANDES DUAIA VARGAS DA SILVEIRA
JOSÉ LUIZ ALQUÉRES ELINEI WINSTON LIMA DA SILVA
JOSÉ SCHIPER IVAN RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
JOSÉ STELBERTO PORTO SOARES JAQUES SHERIQUE
KÁTIA MARIA FARAH ARRUDA JOSÉ JORGE DA SILVA ARAUJO
LUIZ ALFREDO SALOMÃO LUIZ ALEXANDRE MOSCA CUNHA
LUIZ ANTONIO MARTINS LUIZ RODRIGUES FREIRE
LUIZ EDMUNDO HORTA BARBOSA DA COSTA LEITE MIGUEL FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ
MÁRCIO ELLERY GIRÃO BARROSO NEWTON DOS SANTOS CARVALHO
MÁRCIO PATUSCO LANA LOBO OSWALDO MACHADO TAVARES
MARGARIDA LIMA PAULO ROBERTO VILELA DIAS
MÁRIO AUGUSTO PITANGUEIRA BORGES PAULO TADEU COSTA
NELSON MARTINS PORTUGAL RICHARD MAGDALENA STEPHAN
NELSON DUPLAT PINHEIRO DA SILVA RUBENS MASCARENHAS DA GAMA
OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA UIARA MARTINS DE CARVALHO
PAULO JOSÉ POGGI DA SILVA PEREIRA YARA TEIXEIRA CAVALCANTI
RICARDO MOURA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO

SUPLENTES

RICARDO VIEIRA LIMA MAGALHÃES GONDIM, RENATO RODRIGUEZ CABRAL 
RAMOS, LUIZ FERNANDO TEIXEIRA DE SOUZA, WILIAN DOS SANTOS 
MORAIS, MARGARIDA LOURENÇO CASTELLÓ

ERNANI PEREIRA GUIMARÃES, LICINIO MACHADO ROGÉRIO, NEILSON 
MARINO CEIA, REGINA HELENA CEZAR MALDONADO, RICARDO KHICHFY
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Não há consenso sobre causas do acidente em Petrópolis
Uma cratera com 70 metros 
de profundidade e 30 metros 
de diâmetro engoliu casas na 
comunidade do Contorno, na 
margem da BR-040, em Petrópolis, 
em novembro de 2017. O caso se 
destacou pelo número de variáveis.  
O laudo de uma das empresas 
envolvidas na investigação apontou 
infiltração causada por um ralo 
entupido como possível causa do 
acidente. Naquele local, no entanto, 
uma obra de construção de um túnel, 
totalmente alagado, estava paralisada 
há pouco mais de um ano por falta 
de verbas.  Zonas com grutas dentro 
do maciço, espaços vazios no subsolo 
e áreas de risco relacionadas a um 
grande volume hídrico se somaram, 
mais à frente, às possíveis causas.

Enquanto os estudos avançam, a 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) e a Divisão Técnica 
Especializada de Geotecnia (DTG) 
realizaram no dia 13 de junho, no 
Clube de Engenharia, a mesa-
redonda “O acidente geológico-
geotécnico no quilômetro 81 da 
BR-040 em Petrópolis e suas 
consequências”. Os palestrantes 
foram o professor e consultor Willy 
Lacerda, da COPPE/UFRJ, o 
geólogo Claudio Amaral, professor 
da Faculdade de Geologia da 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ) e o engenheiro 
Marcelo Hastings, da PCE 
Engenharia, responsável pelas 
investigações em andamento. 
Imediatamente apontada como 
possível responsável pelo acidente 
que forçou o deslocamento de 45 
famílias de suas casas, a influência 
do túnel alagado, do projeto Nova 
Subida da Serra, com 4.700 metros 
de comprimento, foi descartada. 
A PCE Engenharia, que assumiu 
a revalidação de alguns projetos 
após a empresa projetista original 
ter declinado da função, realizou 

investigação com equipamento 
subaquático, e encontrou apenas 
pequenas fraturas estáveis. “As 
sondagens mostram que o túnel está 
íntegro”, destacou Hastings. 

Questões sem respostas 
As investigações no túnel 
encontraram uma obstrução por 
sedimentos próxima à área do 
acidente e “capelas” – uma espécie de 
caverna dentro do solo –, também 
no limite do túnel que está sendo 
drenado para mais investigações.

É possível que “túneis” ou grutas 
naturais no maciço tenham levado 
à formação da cratera. Segundo o 
professor Willy Lacerda, um rela-
tório do projeto da obra apontou a 
possibilidade de formação de dutos 
subterrâneos na rocha, uma con-
sequência natural pela composição 
de solo local e pela entrada de água 
superficial. O mesmo documento 
encontrou seis zonas de risco relacio-
nadas a grande volume hídrico. Uma 
delas fica exatamente onde ocorreu o 
acidente. Além disso, sondagens ro-
tativas encontraram “vazios” no solo, 
em diversas profundidades, alguns 
preenchidos por material argiloso-
-arenoso. Para o professor, os vazios 
podem estar se formando em virtude 
de erosão interna. “Tudo leva a crer 
que não há relação entre o túnel e 
a formação da cratera no local do 
incidente”, afirmou, destacando que 
somente mais investigações no túnel 
poderão gerar certezas. Na sua visão, 
a cratera foi “levada” para o suposto 
sistema de galerias subterrâneas, sem 
relação direta com o túnel. “Uma 
das sondagens mostra parte de uma 
ruptura em concreto projetado a 69 
metros de profundidade, com espes-
sura de 20 centímetros. Isso prova 
de maneira conclusiva que o teto do 
túnel não desabou. A superfície do 
terreno ao redor da cratera não apre-
sentou recalques até agora e os vazios 

encontrados no solo abaixo de 43 me-
tros e acima de 4 metros encontram-
-se preenchidos ou constituídos por 
material argiloso-arenoso que pode 
ser facilmente carregado por águas 
subterrâneas”, concluiu.

Incoerências e dúvidas
Cláudio Amaral foi voz dissonante. O 
professor da UERJ destacou que não 
houve investigação da Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM) e do Serviço Geológico 
do Estado (DRM-RJ) no local do 
acidente. Também por isso decidiu 
buscar os projetos básico e executivo 
e os estudos desde o início da obra. 
“Ao olhar esses documentos, não vejo 
uma qualidade maravilhosa do maciço, 
nem a ausência de descontinuidades 
estruturais marcantes apontados pelos 
laudos. Fiquei pasmo porque saí de lá 
em novembro quando ainda não havia 
elementos suficientes que mostrariam 
o monitoramento da área. Por isso, 
comuniquei ao Ministério Público que 
estava me afastando do caso”, lembrou.

Entre os pontos levantados por 
Cláudio está o tratamento adotado 
para estabilizar o maciço escavado, 
que não teria correspondido ao 

que era necessário para que as 
medidas de monitoramento e 
comportamento do túnel fossem 
implantadas como previstas no 
projeto. O professor destacou, 
ainda, que até o momento não 
houve discussão sobre a paralisação 
das obras e seu impacto, e que o 
túnel não havia sido revestido por 
completo antes de ser alagado. 
“Entrar no túnel agora é bem 
perigoso. Porque se vai estabelecer 
o fluxo do maciço para o túnel 
e obviamente quem entrar está 
correndo um risco muito alto”, 
alertou, destacando que a rocha 
no local tem comportamento 
hidrotermal, o que pode acelerar o 
intemperismo e causar erosão. 

O debate avançou, mas deixou claro 
que nada é conclusivo a essa altura.
O evento teve apoio da Divisão 
Técnica de Construção (DCO), 
Associação Brasileira de Mecânica 
dos Solos e Engenharia Geotécnica 
(ABMS-Rio), Associação Brasileira 
de Geologia de Engenharia e 
Ambiental (ABGE-Rio), Associação 
Profissional dos Geólogos do Estado 
do Rio de Janeiro (APG-RJ) e 
Sociedade Brasileira de Geologia 
(SBG - Núcleo RJ/ES). 

O desastre desalojou 45 famílias na comunidade do Contorno, na margem da BR-040.
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Rex Nazaré: energia nuclear, soberania, tecnologia nacional

Nazaré reforçou o papel da tecnologia nuclear na 
soberania nacional e registrou os desafios centrais 
que o país enfrenta: é preciso que o Brasil pense 
em soluções para estocagem definitiva dos rejeitos 
produzidos pelas usinas, enquanto mantém a 
operação de Angra 1 e 2 de forma segura; as obras 
de Angra 3, que se arrastam desde a década de 
1980 e estão paralisadas desde 2015, representam 
importante obstáculo para o setor, assim como 
o equacionamento das dívidas da Eletronuclear, 
cenários que dependem de apoio político do 
governo federal, afirmou. 

Formado pela então Universidade do Estado 
da Guanabara (hoje UERJ), Rex Nazaré é 
especialista em engenharia nuclear pelo Instituto 
Militar de Engenharia (IME) e doutor em física 
pela Universidade de Paris. Professor em cursos de 
pós-graduação e conferencista emérito da Escola 
Superior de Guerra (ESG), integrou diferentes 
organismos estatais ligados ao desenvolvimento 
científico e tecnológico nacional. Na área nuclear, 
foi presidente da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN), membro do Conselho de 
Administração da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM) e, nas décadas de 
1970 e 1980, coordenou o Programa Nuclear 
Paralelo. Atualmente, é colaborador da presidência 
da Eletronuclear.

Defendendo com ênfase que a história do 
desenvolvimento de tecnologia nuclear no 
Brasil está ligada diretamente à busca por 
independência, afirma: “Soberania a gente não 
planta. A gente conquista, vai aos pouquinhos”.

“Há um interesse muito grande para que a reserva 
brasileira de urânio não seja expandida. E eu diria 
que talvez seja até vantajoso, no momento em que 

Para Rex Nazaré a história do desenvolvimento de tecnologia nuclear 
no Brasil está ligada diretamente à busca por independência.

Rex Nazaré, cientista com mais 
de 50 anos de experiência na área, 
a convite do Conselho Diretor do 
Clube de Engenharia, apresentou 
para um plenário concorrido, em 25 
de junho, a brilhante e emocionante 
palestra “Uma história da energia 
nuclear no Brasil”.

temos um governo que vende as coisas por preços 
muito mais baratos, que não saibam demais sobre 
as nossas reservas”, criticou o cientista.

“Hoje eu diria que me orgulho muito de ver 
aqui alguns colegas, e filhos de colegas, e ver 
que realmente estamos juntos, que a qualquer 
momento uma porta se abre. Vale a pena 
continuar lutando! Eu entro às 8 da manhã na 
Eletronuclear e saio às 17 horas. Exceto nas 
terças-feiras, que dou aula de graça no IME. Por 
uma razão muito simples: eu acho que é obrigação 
minha”, afirmou.

Para Pedro Celestino, a palestra foi uma “aula de 
brasilidade”. “Uma aula do que deve ser o nosso 
comportamento em qualquer regime, em qualquer 
governo: defender o que é nosso, defender as nossas 
conquistas, defender o nosso patrimônio. Rex 
Nazaré é um exemplo disso. Atravessou diferentes 
regimes e governos, passou por vários presidentes 
da República e nunca perdeu a coerência, nunca 
perdeu a fé neste país que é um dos maiores países 
do mundo, que tem uma das maiores populações 
do mundo e uma das maiores reservas e recursos 
naturais do planeta e que, por tudo isso, tem que 
ter uma proposta nacional, uma proposta soberana, 
que atenda aos interesses do seu povo”, finalizou o 
presidente do Clube de Engenharia.

Primeiros passos
A história da energia nuclear começa nos úl-
timos anos do século XIX, com a descoberta, 
na Europa, dos raios-x e da radioatividade, 
fatores que revolucionaram a Medicina. No 
Brasil, a Medicina Nuclear encontrou grandes 
entusiastas no início do século XX ligados à 
Academia Nacional de Medicina.

Nas primeiras décadas do século foram cria-
dos, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em 
Minas Gerais, diferentes grupos de estudiosos 
interessados em radioatividade e, nos anos 
40, o Brasil realizou acordos secretos para ex-
portação de minerais físseis (radioativos) para 
os EUA. Acordos de cooperação com outros 
países proliferariam a partir dos anos 60, tendo 
como objetivo principal o desenvolvimento 
pacífico de tecnologia nuclear.

Em âmbito internacional, a descoberta da fis-
são nuclear em 1938 e a criação e detonação 
das bombas atômicas pelos EUA no final da 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ex-
puseram a necessidade de se criar, em 1946, 
a Comissão de Energia Atômica da Organi-
zação das Nações Unidas, da qual o Brasil fez 
parte na figura de Álvaro Alberto. A comissão 
seria substituída, em 1957, pela Agência In-
ternacional de Energia Atômica, cuja origem 
está ligada à promoção do uso de tecnologia 
nuclear para fins pacíficos. 

Em 1947, nasce a Comissão de Estudos e 
Fiscalização dos Minerais Estratégicos com o 
objetivo de controlar as exportações de mine-
rais radioativos do Brasil. 

Em 1952 surge, em Minas Gerais, o Instituto 
de Pesquisas Radioativas (IPR), que passou a 
fazer parte, em 1988, da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN). O CNEN conta 
hoje com 14 unidades espalhadas pelo país e é 
acionista controlador das Indústrias Nucleares 
do Brasil (INB), que atua no ciclo do com-
bustível nuclear, e da Nucleares Equipamentos 
Pesados (NUCLEP).

Para assistir à palestra na íntegra, acesse o ca-
nal no YouTube do Clube de Engenharia: 
bit.ly/rexnazare_parte1
bit.ly/rexnazare_parte2

http://bit.ly/rexnazare_parte1
http://bit.ly/rexnazare_parte2
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SOBERANIA

Representantes do Clube de Engenharia e da Academia Nacional de Engenharia visitaram o 
Complexo Naval de Itaguaí, onde a Marinha do Brasil coordena a construção de submarinos no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub).
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Prosub é modelo de sucesso de gestão pública 
em áreas estratégicas
No dia 4 de julho, conselheiros e 
diretores do Clube de Engenharia 
e da Academia Nacional de 
Engenharia estiveram no Complexo 
Naval de Itaguaí, no interior do 
Rio de Janeiro, onde a Marinha 
do Brasil coordena a construção 
de submarinos no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub), incluindo 
o primeiro submarino nuclear do 
país. Uma das principais lições da 
visita foi a certeza da importância 
do Prosub e da capacidade do 
Estado brasileiro em coordenar 
projetos estratégicos na economia e 
soberania nacional. 

“O que vimos lá é o Brasil do 
futuro. Um grande país que está 
sendo construído e nós, brasileiros, 
estamos tendo participação nessa 
construção. Vimos engenheiros, 
operários, militares da Marinha, 
responsáveis, dando verdadeira aula 
de brasilidade”, afirmou Sebastião 
Soares, vice-presidente do Clube de 
Engenharia.

Projeto avança
O Prosub, iniciado em 2008, prevê 
a construção de quatro submarinos 
convencionais de alta tecnologia e 
do primeiro submarino à propulsão 
nuclear do país, essencial para 
o patrulhamento da imensa 
área oceânica conhecida como 
Amazônia Azul. Trata-se de uma 
faixa de mar de até 4,5 milhões 
de quilômetros a partir da costa 
brasileira que abriga diversidade 
única de fauna e flora, de onde 
90% do petróleo é retirado e por 
onde 95% do comércio exterior 
é realizado. O objetivo dos 
submarinos é não só atuar na 

preservação dos ecossistemas, mas 
também na defesa da soberania 
nacional em mar e, para isso, o 
submarino nuclear, mais rápido e 
com maior autonomia de trabalho, 
é fundamental. O custo estimado 
do projeto é de 100 milhões de 
euros para os quatro submarinos 
convencionais e 100 milhões de 
euros para o submarino nuclear.

Em janeiro deste ano, a Marinha 
realizou a transferência do Riachuelo 
(SBR-1), o primeiro dos submarinos 
convencionais do Prosub, rumo a 
sua fase final de construção na Base 
Naval de Itaguaí. Apesar dos cortes 
de recursos federais, o programa 
avança, e o Riachuelo tem previsão 
de lançamento ao mar até o final 
de 2018. Os demais submarinos 
estão previstos para 2020, 2021 
e 2022. Já o submarino nuclear 
deve ser lançado em 2030, e até 
lá o objetivo é que o Brasil não só 
desenvolva tecnologias nacionais, 

mas também capacite engenheiros 
e outros profissionais para atuarem 
no setor. Atualmente trabalham 
no projeto do submarino nuclear 
200 projetistas, com estimativa de 
600 no auge do programa, todos 
selecionados em concurso público.

Gerenciamento 
estratégico
A execução do Prosub é 
resultado de parcerias entre 
a Coordenadoria-Geral do 
Programa de Desenvolvimento de 
Submarino com Propulsão Nuclear 
(COGESN) da Marinha do Brasil 
e iniciativas públicas e privadas, 
sempre sob gerenciamento do 
Estado. Uma dessas parcerias foi 
a criação da Itaguaí Construções 
Navais (ICN), responsável pela 
construção dos submarinos. 
Trata-se de uma sociedade de 
propósito específico que reúne a 
Naval Group, empresa francesa 

responsável pela transferência de 
conhecimento técnico — exceto 
na área nuclear, na qual o Brasil já 
possui tecnologias nacionais —, 
a Odebrecht, empresa brasileira 
responsável pela construção de 
estaleiros e base naval, e a Marinha 
do Brasil.

Importante destacar que a União 
possui na ICN uma golden share, ação 
prioritária que dá poder de decisão 
e veto sobre os rumos da empresa. 
No caso do Prosub, o vice-presidente 
do Clube de Engenharia, Sebastião 
Soares destaca que é essencial que a 
sociedade esteja vigilante. “O governo 
brasileiro não pode deixar que se 
desnacionalize o complexo de Itaguaí, 
como tem feito com a Embraer, 
por exemplo. Esse mecanismo para 
defender as empresas brasileiras, 
enraizadas no país, é um mecanismo 
antigo. Mas não basta ter a golden 
share: é preciso que, tendo-a, no 
momento oportuno os brasileiros 
exerçam seu direito de voto sobre 
os rumos da empresa. Devemos 
acompanhar de perto para que, em 
10 ou 15 anos, não aconteça com o 
submarino nuclear o que aconteceu 
com a Embraer”, alertou ele. 

A ICN emprega hoje 2.250 
funcionários no Complexo Naval de 
Itaguaí. O local inclui a Unidade de 
Fabricação de Estruturas Metálicas 
(UFEM), inaugurada em março 
de 2013, além da Área Norte, com 
103 mil metros quadrados, que 
compreende os estaleiros, e a Área 
Sul, onde se encontra a base naval. 
Quando finalizado, o complexo 
abrigará também centros de pesquisa, 
laboratórios, sede administrativa e até 
um terminal rodoviário. 
Link: http://bit.ly/VisitaProsub

www.clubedeengenharia.org.br
http://bit.ly/VisitaProsub
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A Embraer e a desnacionalização da economia
A Embraer anunciou, no dia 5 
de julho, um acordo preliminar 
com a Boeing, gigante norte-
americana, para a criação de 
uma joint venture que irá 
absorver todos os negócios e 
serviços de avião comercial da 
empresa brasileira. Segundo o 
comunicado, 80% da sociedade 
ficará sob controle da Boeing, 
que desembolsará 3,8 bilhões 
de dólares na transação.

Privatizada em 1994, a Embraer é 
hoje uma empresa de capital aberto, 
com as divisões de avião comercial 
avaliadas em 4,75 bilhões de 
dólares. Trata-se de uma gigante da 
economia mundial, a terceira maior 
fabricante de aviões comerciais do 
planeta e a terceira maior empresa 
exportadora do Brasil, atrás apenas 
da Vale e da Petrobras, segundo 
balanço do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços.

Poder de decisão
Entre outras questões, o movimento 
trouxe à tona a discussão sobre o 
papel do Estado na gerência de áreas 
estratégicas da economia, incluindo 
empresas privatizadas. 

A União permaneceu com ações na 
Embraer após sua venda nos anos 
90; o BNDES Participações e a 
Previ, fundo de pensão do Banco 
do Brasil, por exemplo, detêm 
hoje, respectivamente, 5,4% e 4,8% 
das ações da empresa. Além disso, 
restou com o governo federal uma 
golden share, tipo de ação prioritária 
que dá poder de veto em decisões 
importantes, como os acordos 
com a Boeing. Trata-se de uma 
estratégia para que o Estado tenha 
algum poder de decisão sobre 

Primeiro protótipo do KC-390, avião de transporte militar utilizado pela Força Aérea Brasileira.
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empresas privatizadas que atuam 
em áreas prioritárias. Além da 
Embraer, existem golden shares na 
Eletrobras, na Vale e no Instituto 
de Resseguros do Brasil (IRB 
Brasil RE). A ação prioritária na 
Embraer, no entanto, não existirá 
nas sociedades com a Boeing.

Soberania e oligopólio
O acordo com a empresa americana, 
com previsão de ser finalizado até o 
final de 2019, gerou intenso debate 
e foi apontado como estratégia para 
desnacionalizar a maior parte do 
controle operacional e gerencial da 
Embraer. Isso porque restarão com a 
empresa brasileira apenas as divisões 
de avião executiva, serviços e suporte. 

Uma segunda joint venture foi 
anunciada no comunicado, dessa vez 
para “promoção e desenvolvimento 
de novos mercados e aplicações 
para produtos e serviços de defesa, 
em especial o avião multimissão 
KC-390”. Não há detalhes sobre a 
participação de cada empresa nessa 
segunda sociedade. O que se sabe é 
que a cadeia de produção do KC-390, 
avião de transporte militar, além 

de outros equipamentos de defesa 
fabricados pela Embraer, poderia 
acabar nas mãos da Boeing. Em 
jogo está a soberania nacional, já 
que os aviões e os equipamentos são 
utilizados largamente pelas Forças 
Armadas, sobretudo a Aeronáutica.

O acordo ainda irá fortalecer a 
Boeing no mercado internacional. 
Frente ao surgimento de 
concorrentes na Rússia (Sukhoi), 
Japão (Mitsubishi) e China 
(Comac), o controle das atividades 
da Embraer irá reforçar a hegemonia 
da empresa norte-americana, 
principalmente no mercado de 
aviões de pequeno e médio porte. 
Sua principal concorrente, a francesa 
Airbus, também realiza movimentos 
parecidos de aquisição de controle 
junto à canadense Bombardier.

Incertezas
Na Bolsa de Valores, o comunicado 
da Embraer fez com que suas ações 
caíssem, provavelmente porque os 
investidores consideraram que o valor 
anunciado de participação da Boeing, 
3,8 bilhões de dólares, está abaixo do 
que vale a empresa brasileira.

O presidente e CEO da Embraer 
diz, no comunicado lançado no 
dia 4, que o acordo “criará a mais 
importante parceria estratégica da 
indústria aeroespacial, fortalecendo 
ambas as empresas e sua posição 
de liderança do mercado mundial”. 
Fala-se, ainda, de cerca de 150 
milhões de dólares em ganhos 
com sinergia de custos. O final do 
documento, no entanto, deixa claro 
que essas são apenas prospecções, 
estando “sujeitas a riscos e incertezas” 
e “baseadas em suposições atuais 
sobre eventos futuros”.

Tais declarações tornam ainda mais 
urgente a necessidade de o governo 
federal trazer para o debate público a 
discussão sobre a desnacionalização 
da Embraer.

Ações recentes, no entanto, apontam 
que a aprovação já parece certa se 
depender do atual governo. Além 
das iniciativas de privatizações na 
Petrobras e na Eletrobras, no ano 
passado o Ministério da Fazenda 
consultou o Tribunal de Contas da 
União (TCU) sobre alterações nos 
direitos dados à União por meio das 
golden share. O tema chegou a ser 
colocado na pauta de discussão do 
Ministério no dia 4 de julho, mas foi 
retirado.

Nos próximos meses, a empresa 
brasileira e a Boeing continuarão 
negociando, e um acordo final deverá, 
necessariamente, ser aprovado por 
órgãos regulatórios nos EUA e Brasil, 
pelos conselhos das duas empresas e 
também por seus acionistas, inclusive 
o governo brasileiro. Com as eleições 
presidenciais se aproximando, surge 
a oportunidade para que se discutam 
os riscos que o acordo comercial 
terá sobre a economia brasileira, 
sobre o emprego de milhares de 
trabalhadores e, por fim, sobre os 
rumos de uma das maiores e mais 
estratégicas empresas nacionais.
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ELEIÇÕES

MÊS DIA HORA ASSUNTO

JULHO

02 - (2ª feira) Início da fixação das propagandas nas dependências do Clube de Engenharia

09 - (2ª feira) 18h Comunicação ao Conselho Diretor das Chapas registradas e da Ordem das mesmas nas cédulas únicas, conf. sorteio realizado em 25 de junho.

10 - (3ª feira) até 20h Último prazo para manifestação das Chapas que desejam enviar correspondência para associados do interior. (Art. VII-13 § Único do 
Regimento Interno)

13 - (6ª feira) 12h Início de registro de Chapas das DTE´s

13 - (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)

23 - (2ª feira) 18h Conferência do material a ser enviado para associados fora do Grande Rio

30 - (2ª feira) 20h Encerramento de filiação em DTEs com direito a votar e ser votado

30 - (2ª feira) Último dia para envio do material para associados fora do Grande Rio (Art. VII-30 do Regimento Interno)

AGOSTO

01 - (4ª feira) 20h Término de registro de Chapas para as eleições das DTEs 

03 - (6ª feira)
18h

20h

Sorteio, caso haja mais de uma Chapa concorrendo para uma DTE, da posição das mesmas na cédula

Término de verificação do preenchimento das condições exigidas para inscrições de Chapas nas DTEs

07 - (3ª feira) 20h Limite para recebimento de material de cada Chapa concorrente as DTEs a ser enviado aos eleitores

09 - (5ª feira) Envio do material sobre Chapas concorrentes as DTEs aos votantes

27 - (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)

28 - (3ª feira) 18h Reunião dos coordenadores de Chapas para indicação de um fiscal por Chapa para acompanhamento da votação e do processo de apuração

29 - (4ª feira) 11h Abertura da Assembleia Geral Ordinária

29 - (4ª feira) 12h Início do 1º dia de votação

29 - (4ª feira) 20h Término do 1º dia de votação

30 - (5ª feira) 12h Início do 2º dia de votação

30 - (5ª feira) 20h Término do 2º dia de votação

31 - (6ª feira) 12h Início do 3º dia de votação

31 - (6ª feira) 20h Término do 3º dia de votação

31 - (6ª feira) 20h30 Início da apuração

SETEMBRO 10 - (2ª feira) 18h Assembleia Geral Magna para posse dos eleitos.

Av. Rio Branco, 124 - Centro - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2178-9220 / 2178-9200

www.clubedeengenharia.org.br

Clube de Engenharia

Faça seu evento ou alugue espaços para aulas, treinamentos
e reuniões no melhor ponto do centro do Rio de Janeiro

Calendário das Eleições para a Diretoria, Conselho Fiscal, Renovação do Terço do Conselho Diretor e 
Eleição das Mesas Diretoras das Divisões Técnicas Especializadas (DTEs) - Triênio 2018/2021

ESTATUTO
Art. 50 – Quorum – 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 28/08/2017. Matrícula – 39.371
 Eleitores – Que tenham tido sua admissão aprovada pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da data da realização da referida Assembleia – até 30/04/2018 – Matrícula – 39.640

www.clubedeengenharia.org.br
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Parceira do Clube em lutas históricas, A3P é homenageada

Instituição com mais de 85 anos, 
estimuladora da qualidade do ensino 
universitário em Engenharia no 
país, a Associação dos Antigos 
Alunos da Politécnica (A3P) 
foi a homenageada no almoço 
de confraternização dos sócios 
do Clube de Engenharia, em 28 
de junho, celebrando também o 

Após o sucesso da primeira edição, em 2017, o 
Clube de Engenharia, através da Secretaria de 
Apoio ao Estudante de Engenharia (SAE), pro-
move, em 18 de agosto, o II Encontro Fluminense 
de Estudantes de Engenharia (EFEEng). A ideia 
é reunir temas que vão desde bioconstrução até 
engenharia química, graduandos de engenharia 
de todo o estado em um dia de palestras e rodas 
de conversa. Segundo Tatiana Ferreira, que in-
tegra a comissão organizadora, um dos objetivos 
é ampliar as áreas de abrangência do Clube de 

aniversário dos associados nascidos 
nos meses de maio e junho.
Pedro Celestino exaltou a tradição 
da A3P ao longo de sua história. “A 
A3P zela pela destinação de verbas 
para um ensino universitário, zela 
pela qualidade da nossa engenharia, 
e se irmana às ações do Clube de 
Engenharia, que têm como eixos 
a defesa sistemática da engenharia 
brasileira, da democracia e da 
soberania”. 
Heloi Moreira resgatou a história 
da A3P, desde 1932, passando 
pelos momentos mais efervescentes 
nos anos 50 e sua consolidação 
como uma instituição parceira 
da Politécnica. Lembrou ainda 
que grande parte dos fundadores 
do Clube foram estudantes da 
Politécnica, assim como professores 
e diretores da escola foram 
presidentes do Clube. Moreira 
também abordou as dificuldades 

em manter a associação em seu 
endereço original, o Largo de São 
Francisco, no Centro do Rio: “Hoje 
a A3P ressurge, com o apoio do 
Clube e da direção da escola. Temos 
uma associação perfeitamente 
organizada, com um local para 
podermos trabalhar, servindo de 
modelo às outras instituições da 
UFRJ. Frequentemente somos 
procurados por associações como da 
escola de Enfermagem, Química, 
Medicina, Direito, para montarem 
suas associações de ex-alunos. 
Servimos como modelo, apesar de 
todas as dificuldades, às associações 
de ex-alunos. A nossa missão não 
é de confraternização. A nossa 
missão é política. Nas universidades 
de maior tradição e prestígio os 
antigos alunos têm representação 
nos principais colegiados superiores 
da instituição. Sejam conselhos 
acadêmicos ou até mesmo 

administrativos, com direito à voz e 
voto. Assim, as representações das 
associações de ex-alunos trazem 
importantes contribuições da 
visão e das necessidades do meio 
profissional externo à universidade, 
colaborando com reformulações 
e modernizações de currículos 
e criação de novas habilitações 
profissionais. Essa é a nossa missão”.

Compuseram a mesa de 
homenagem Pedro Celestino, 
presidente do Clube de Engenharia; 
Sebastião Soares, vice-presidente; 
Heloi Moreira, presidente da A3P 
e ex-presidente do Clube; Cláudia 
Morgado, diretora da Escola 
Politécnica da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ); Paulo 
Alcântara Gomes, conselheiro 
do Clube e ex-reitor da UFRJ; o 
associado Willian Paulo Maciel; 
e Agostinho Guerreiro e Francis 
Bogossian, ex-presidentes do Clube.  

Heloi Moreira: “A nossa missão é política.”

Engenharia junto às universidades e torná-lo mais 
conhecido entre os estudantes. 

A organização do evento é de responsabilidade 
dos graduandos de diversas instituições: Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Cefet 
Maracanã, Faculdade do Rio de Janeiro (FRJ), 
Universidade Veiga de Almeida (UVA) unidades 
Tijuca e Centro, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ) campi Maracanã e Resende, 
Universidade Cândido Mendes unidade Niterói, 
Universidade Estácio de Sá unidades Nova Igua-
çu e Norte Shopping, e Universidade Federal Flu-
minense (UFF) de Niterói, além de um mestran-
do do Instituto Militar de Engenharia (IME). 

A abertura do encontro, com a palestra “Inovação e 
tecnologia: a engenharia como fator de desenvolvi-
mento nacional” será feita pelo presidente do Clu-
be de Engenharia, Pedro Celestino.  Uma novidade 

desta edição é que a organização viu a necessidade 
de estabelecer um diálogo com os estudantes so-
bre mercado de trabalho e inteligência emocional. 
Segundo Tatiana Ferreira, a ideia é justamente 
ter a manhã e maior parte da tarde voltadas para 
os temas técnicos. Às 17h, haverá a palestra “Pa-
norama sobre mercado de trabalho e perfil dos 
profissionais”, seguida da palestra de encerramento 
sobre inteligência emocional. “O nosso raciocínio 
foi trazer a questão do tema Inovação e Tecnologia 
para os temas técnicos da palestra com o momento 
participativo da roda de conversa. Há ainda a ideia 
de trabalhar o engenheiro, o profissional em si, 
para abordar o fato de que hoje em dia você tem 
que ser multitarefas.”

O II EFEEng recebe inscrições até o dia 31 de ju-
lho. Saiba mais sobre a programação e inscreva-se 
através do portal do Clube de Engenharia: https://
bit.ly/2L2Pwfx

II Encontro Fluminense de Estudantes de Engenharia

https://bit.ly/2L2Pwfx
https://bit.ly/2L2Pwfx
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Elevado do Joá: profissionais apresentam 
detalhes construtivos

Cresce o espaço da energia fotovoltaica no mundo

O período de preparação do Rio 
de Janeiro para os Jogos Olímpi-
cos de 2016 envolveu uma série de 
grandes obras na cidade, tanto de 
revitalização de espaços quanto de 

Compuseram a mesa de debate Rogério Dourado, Claudio Watanabe, o conselheiro Luiz Carneiro, 
Wagner Viana e Bernardo Golebiowski.

O engenheiro da EPE Gabriel Konzen 
apresentou a situação atual e as perspectivas 
para a energia solar fotovoltaica no país.

aprimoramento de vias. Uma dessas 
foi a duplicação do Elevado do Joá, 
entre a zona sul e a Barra da Tijuca. 
O desafio de realizar toda a obra 
contratada, incluindo novos túneis, 

Cada vez mais acessível, eficiente 
e alvo de investimentos, a energia 
solar fotovoltaica segue firme em 
um caminho de crescimento. Estudo 
da Bloomberg New Energy Finan-
ce, agência de pesquisa do ramo de 
energia, mostrou que, em 2050, a 
geração fotovoltaica corresponderá 
a 33% da matriz elétrica mundial. 
Para falar dessa importante fonte 
energética no Brasil e no mundo, 
a Divisão Técnica de Engenharia 
do Ambiente (DEA) organizou o 
evento “Energia Solar Fotovoltai-
ca: diagnóstico e perspectivas”. O 
palestrante da noite foi o engenheiro 
eletricista Gabriel Konzen, mestre 
em Energia e especialista da Em-
presa de Pesquisa Energética (EPE). 
O evento, realizado em 20 de junho, 

mento dos túneis existentes, cons-
trução dos túneis Joá II e Pepino II, 
além de novo viaduto em São Con-
rado, novo Elevado das Bandeiras, 
a Ponte da Joatinga, uma ciclovia, 
um mirante e um deck, além da 
iluminação pública, alargamento das 
vias existentes e a urbanização do 
trecho. Para além de todas as obras 
já previamente planejadas, os profis-
sionais envolvidos ainda precisaram 
lidar com imprevistos e mudanças 
de métodos. “As detonações não 
puderam prosseguir até o final da 
obra e tivemos que adotar o uso de 
corte a frio com fio diamantado, que 
tem um custo bem mais elevado”, 
comentou Jean Pierre Ciríades. 

Leia mais no Portal do Clube de 
Engenharia: http://bit.ly/Elevado-
Joá

viadutos e outras estruturas urbanas, 
em 21 meses, foi exposto no painel 
“Apresentação da obra do novo 
elevado do Joá”, em 06 de junho, no 
Clube de Engenharia. Participaram 
os engenheiros Rogério Dourado, 
gerente de Contrato do Empreen-
dimento (Odebrecht Engenharia 
e Construção); Claudio Watanabe, 
da Enescil; Bernardo Golebiowski, 
da Sociedade de Estudos e Projetos 
de Engenharia (SEPE); Jean Pierre 
Ciríades, da AJRS Engenharia; 
e Wagner Viana, responsável da 
Qualidade (Odebrecht Engenharia 
e Construção). O evento foi promo-
vido pela Diretoria de Atividades 
Técnicas (DAT) e Divisão Técnica 
de Construção (DCO). 

Na apresentação, falou-se do desafio 
de, em 21 meses, realizar o trata-

teve promoção da Diretoria de Ati-
vidades Técnicas (DAT) e Divisão 
Técnica de Engenharia do Ambien-
te (DEA), e contou com apoio das 
divisões técnicas de Recursos Hídri-
cos e Saneamento (DRHS), Ciência 
e Tecnologia (DCTEC), Recursos 
Naturais Renováveis (DRNR), 
Engenharia Econômica (DEC) e 
Engenharia Química (DTEQ).

Principal fonte de energia em inves-
timentos hoje e uma das que mais 
crescem no mundo – em 2016 foi a 
fonte de energia com maior capa-
cidade instalada – a fonte também 
vem ganhando espaço no Brasil. 
Desde 2014 ela participa dos leilões 
de energia, destacando-se ao lado 
da eólica, fazendo frente às hidrelé-

tricas, cujos investimentos estão em 
queda. No último leilão, o preço da 
energia solar foi de aproximadamen-
te 35 dólares por MWh, sendo a 
segunda mais barata, atrás da eólica.

Inovação tecnológica, acesso aos “se-
guidores solares” (placas que acom-
panham o movimento do sol) fazem 
o mercado dessa matriz energética 
crescer, mas o Brasil tem um atra-
tivo especial: o modelo de Geração 
Distribuída nacional. “Isso criou um 
ambiente extremamente favorável. 
O Brasil tem hoje 30.500 sistemas 
fotovoltaicos instalados, gerando 
uma potência de 284 MW”, res-
saltou Gabriel Konzen. A palestra 
completa de Konzen está disponível 
em http://bit.ly/energiafot

www.clubedeengenharia.org.br
http://bit.ly/ElevadoJo%C3%A1
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DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS: Artur Obino Neto; Carlos Antonio Rodrigues Ferreira; João Fernando Guimarães Tourinho; Márcio Patusco Lana Lobo

DIVISÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS

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

VLT: perspectivas de mais integração modal e tarifária
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sHá dois anos o VLT carioca iniciava 

as suas operações. Os desafios per-
manecem. Entre eles, a subutilização 
dos veículos que, não raro, rodam 
quase vazios em alguns horários. 

Para expor detalhes técnicos, 
números e perspectivas do modal 
mais moderno do Rio de Janeiro, o 
engenheiro eletricista José Carlos 
Alves, gerente de implantação do 
VLT, apresentou a palestra “Implan-
tação do VLT Carioca”, no Clube 
de Engenharia, em 28 de junho. O 
evento foi promovido pela Direto-
ria de Atividades Técnicas (DAT), 
Divisão Técnica de Transporte e 
Logística (DTRL) e Divisão Técni-
ca de Construção (DCO).

Expandindo para 
solucionar problemas
Enquanto as obras da Linha 3 
avançam, a concessionária do 
VLT lida com problemas nas duas 
linhas existentes. Com capacidade 
para transportar mais de 200 mil 
pessoas por dia, o VLT alcança, no 
máximo, 69 mil. 

Segundo Alves, o término da 
terceira linha ajudará na solução.   
“O trajeto será entre a Central do 
Brasil e a última quadra da Ave-
nida Marechal Floriano, onde esta 
encontra os trilhos da Linha 1. 
A partir daí, o passageiro poderá 

seguir no sentido Rodoviária ou 
Aeroporto Santos Dumont, sem 
cobrança adicional de passagem. 
Ao integrar com os modais da 
Central - trem, ônibus e metrô -, 
a Linha 3 aumentará em muito a 
utilização do sistema VLT. Com 
apenas mais um quilômetro de 
trilhos, você incrementa mais uma 
linha, e incrementa mais 50% de 
capacidade de transporte. Essa é a 
grande proposta dessa linha”, desta-
ca. A Linha 3 vai entrar em opera-
ção em dezembro, e a expectativa é 
transportar 87 mil pessoas por dia.

A nova linha do VLT também 
aponta para uma das vocações do 
modal: a integração. Para a conces-
sionária e especialistas, o VLT é um 
integrador de modais e, para que 

essa vocação seja plenamente rea-
lizada, ainda falta um passo que já 
está nos planos da empresa. A inte-
gração tarifária deverá ser implan-
tada em breve. Hoje, o veículo só 
integra passagem via Bilhete Único 
com os ônibus municipais, além de 
não cobrar pela mudança de uma 
linha para a outra do próprio VLT.

Tramita na Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) projeto de lei que tem como 
objetivo integrar a passagem com 
os modais estaduais: metrô, trens da 
Supervia e barcas. “Queremos ser 
a primeira opção de transporte do 
trabalhador do Centro”, afirmou. 

É natural que a implantação de um 
sistema de transportes como o VLT 

no Centro do Rio aconteça com 
novas tecnologias. Entre as inovações 
trazidas pelo sistema está a priori-
dade semafórica: os semáforos das 
ruas se abrem para a passagem do 
VLT, com diversas sinalizações que 
orientam o condutor e evitam colisão. 

A captação de energia pelo solo tam-
bém é destaque.  Ela acontece pelo 
trilho do meio, mas também pode ser 
realizada pelos trilhos dos cantos e, 
em caso de necessidade, energizar-se 
autonomamente por supercapacitores. 
Alves ainda explicou que os trilhos 
do VLT não são energizados, e sim 
energizáveis: a transmissão ocorre 
somente quando o trem está sobre o 
trilho, no trecho ocupado. Assim, não 
atinge pessoas que passam ao redor. 
“O sistema é feito para não energizar”, 
resumiu. Também é pequeno o risco 
de atropelamento pelo VLT, pois, 
além de ter o condutor no controle, 
tem velocidade média de 15 km/h. 
“Nós não temos nenhum registro de 
acidente grave no VLT”, registrou. 

Um dos orgulhos da concessionária, 
o funcionamento com base em um 
sistema sustentável e consciente, 
também foi apresentado por Alves. 
Além de usar a energia elétrica 
no lugar de combustíveis fósseis, a 
empresa se certifica que a energia 
comprada seja proveniente de fontes  
de baixo impacto ambiental, como a 
biomassa, solar e eólica. 

CIDADE
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Projeto Geovias traz base única de dados 
para Região Metropolitana do Rio de Janeiro

POLÍTICAS PÚBLICAS

Vicente Loureiro, diretor-executivo 
da Câmara Metropolitana: “É um 
trabalho pioneiro em gestão de regiões 
metropolitanas no país”. 
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Apresentado pelo governo do 
Rio de Janeiro, o programa 
traz dados de diversas 
fontes sobre a infraestrutura 
metropolitana com a 
expectativa de avançar 
na formulação de políticas 
públicas nos mais variados 
setores

Conduzir obras na cidade do Rio 
de Janeiro não é trabalho fácil. Sem 
uma base de dados confiável, o que 
há debaixo do chão no canteiro de 
obras e no seu entorno é sempre 
uma incógnita. As descobertas são 
feitas à medida que a obra avança, 
causando não só um trabalho extra 
não planejado para as empreitadas, 
mas acidentes e cortes localizados. 
O caos aumenta cada vez que um 
novo serviço é oferecido à população 
e, sem diálogo, as prestadoras de ser-
viços e o Poder Público seguem cada 
vez mais sem controle do subsolo da 
cidade.

Há dois anos um trabalho da Câ-
mara Metropolitana de Integração 
Governamental vem avançando no 
sentido de mudar essa realidade. 
Os resultados desse trabalho foram 
apresentados no último dia 14 de 
junho, no Palácio Guanabara, em 
reunião que consolidou a primeira 
fase do projeto. 

Base unificada e 
interdisciplinar
O projeto Geovias Metropolitano 
tem um objetivo ousado: construir 
uma base unificada e atualizada 
das redes de infraestrutura metro-
politana. As empresas responsáveis 
pelas redes de distribuição de água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefo-
nia e dutos passam, desde agora, a 
compartilhar suas informações por 
meio do projeto, prometendo uma 
coordenação integrada das obras e 
a prevenção de acidentes. O pla-
nejamento e ordenação territorial 
em áreas de expansão urbana serão 
diretamente beneficiados com o 
projeto que também servirá como 
ferramenta no combate ao furto 
de água e energia elétrica e para o 
acompanhamento de ocorrências 
de desastres naturais. Segundo o 
diretor-executivo da Câmara Me-
tropolitana, Vicente Loureiro, “com 
o sistema Geovias Metropolitano, 
passamos a dispor de informações 
de toda a rede aérea e subterrânea 
das principais concessionárias da 
região. É um trabalho pioneiro em 
gestão de regiões metropolitanas no 
país. Conhecer essa infraestrutura e 
ter ela mapeada com precisão auxilia 
as concessionárias a ter mais contro-
le e mais eficiência no serviço”. 

Cerca de 10 empresas colaboram 
com o sistema e outras deverão 
engrossar essa lista à medida que os 
dados interdisciplinares passem a 

permanente: “O projeto Geovias é 
fundamental para a governança da 
estrutura urbana da Região Me-
tropolitana. É importante lembrar 
que para que seja realmente eficaz, 
ele precisa ser atualizado constan-
temente pelos autores, para que 
possamos organizar nossas políticas 
públicas e investimentos”, destacou.

Esperam todos que se concretizem 
as perspectivas há muitos anos 
aguardadas pela Região Metropo-
litana do estado do Rio, com seu 
triste e desesperançado histórico 
de perda crescente de qualidade de 
vida.  A população agradece. 

ser utilizados pelas mesmas e pelo 
Poder Público. Entre as empresas 
que contribuem para o programa 
estão a Fetranspor e TransÔnibus 
(transporte), CEG e CEG Rio 
(gás), Ampla/Enel (energia), Cedae 
(água e esgoto), Light (energia 
elétrica), Claro, Oi e Tim (teleco-
municações), entre outras, além de 
representantes dos 21 municípios 
da região metropolitana.

Compartilhamento e 
atualização
Os primeiros passos do projeto 
contaram com a base cartográfica 
da própria Câmara Metropolitana, 
realizada em 2016. Um levanta-
mento aerofotogramétrico das 
áreas urbanas de 18 municípios da 
região resultaram em cerca de 7.000 
fotografias, posteriormente transfor-
madas em ortofotos, revelando com 
precisão o relevo e a topografia dos 
municípios, além do sistema viário, 
hidrografia, edificações de grande 
porte, áreas livres, infraestrutura 
e elementos de divisa. Tais dados 
foram entregues para as prefeituras 
da Região Metropolitana e passa-
ram a ser atualizados pelas empresas 
que integram a rede de trabalho do 
projeto, algo fundamental para que o 
esforço gere o retorno esperado.

Durante o evento, o secretário da 
Casa Civil e Desenvolvimento 
Econômico, Sérgio Pimentel, des-
tacou a importância da atualização 
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