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Começa a corrida pela água 
O ano de 2014 trouxe para o presen-
te o que antes era imaginado como 
um cenário futurístico. A disputa en-
tre Rio de Janeiro e São Paulo pelas 
águas da bacia do rio Paraíba do Sul 
assume contorno dramático e evi-
dencia que a escassez já é problema 
em um país entre os mais ricos em 
recursos hídricos do mundo. Na cor-
rida contra a crise no abastecimen-
to, o governo do Rio tira da gaveta 
projeto antigo para a construção de 
uma nova Estação de Tratamento: 
o sistema Novo Guandu. Enquanto 
isso, problemas que estão na raiz da 
questão, como a destruição gradativa 
das bacias hidrográfi cas pela ação do 
homem, seguem sem solução.
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Festa da democracia: Conselho Diretor renova seus quadros
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Entre os dias 27 e 29 de agosto o Clube de Engenharia realizou o pleito eleitoral para a renovação do terço do Conselho Diretor para o triênio 2014 - 2017. Como acontece 
todo ano em uma tradição ininterrupta que já dura quase 134 anos, a renovação democrática dos quadros do Conselho Diretor foi marcada por uma festa de reencontros, 
confraternização e debates sobre o futuro do país. O candidato mais votado esse ano foi o conselheiro Antero Parahyba. A chapa Clube de Engenharia elegeu 15 dos seus 
candidatos. São eles: Alcides Lyra Lopes, Antero Parahyba, Bruno Contarini, Carlos Santa Rosa, Ceres Santa Rosa, Cesar Duarte Pereira, Cristina Junger, Eduardo König, 
Fernando Peregrino, Fernando Tourinho, Francisco Petruccelli, Leon Clement Rousseau, Mirian Rocha Pitta, Sérgio Medina Quintella, Sérgio Niskier. A Chapa Clube de 
Engenharia Unido (CEU) elegeu 10 candidatos, que passam a integrar o Conselho Diretor: Adacto Ottoni, Alberto Balassiano, Benedicto Rodrigues, Fernando Corrêa Lima, 
Guaraci Corrêa Porto, Guilherme Estrella, Iara Nagle, Maria Alice Ibañez, Pedro Celestino e Wagner Victer.
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Convidados pela prefeitura a opinar tecnicamente sobre um dos maiores projetos de mobilidade urbana já 
realizados pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, comitiva do Clube de Engenharia, liderada pelo presi-
dente Francis Bogossian, foi no dia 12 de agosto conhecer de perto o corredor expresso de Bus Rapid Transit 
(BRT) da Transcarioca. Em um percurso de 39 quilômetros que cruzou 27 bairros, diretores, conselheiros e 
associados tiraram dúvidas com engenheiros da Rio Ônibus, Fetranspor e com o secretário Marcus Belchior, 
que acompanhou o grupo em todo o trajeto. Em destaque, durante a visita, o Centro de Controle, a integra-
ção do sistema a outros modais e a segurança das vias expressas. Na foto, Terminal Alvorada, ponto de partida 
da visita técnica do Clube de Engenharia ao BRT Transcarioca.

Subsídios técnicos para a cidade
Durante décadas impossível de ser visto por estar abaixo de um enorme volume de água, o solo da represa Jaguari, em São Paulo, é hoje um retrato da 
crise que assola parte do país. 
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EDITORIAL 

Eleições 2014 no

O Clube de Engenharia, cumprindo o seu dever estatutário de renovação do terço de seu Conselho 
Diretor, realizou entre os dias 27 e 29 de agosto o exercício democrático que o engrandece como casa 
cívica da sociedade civil brasileira.

Pouco mais de 500 associados, alguns com notáveis difi culdades de locomoção e visão, compareceram 
ao voto, transformando em festa de cordialidade e de sincera educação patriótica uma prática que no 
Clube já se dá por mais de 130 anos.

A denominada Chapa Clube de Engenharia logrou eleger a maioria dos Conselheiros (quinze), cabendo 
à chamada Chapa Clube de Engenharia Unido a condução de dez eleitos.

Na noite de 08 de setembro, conforme estatutariamente previsto, foram empossados os vinte e cinco 
componentes do Conselho Diretor para o mandato 2014-2017, numa Assembleia concorrida a que se 
seguiu um coquetel oferecido pela presidência e diretoria do Clube.

Seguramente, como bem transmitiu o orador da sessão, Conselheiro Antero Parahyba (o mais votado 
no pleito, membro da Chapa Clube de Engenharia), o ambiente espontaneamente observado e 
programaticamente estabelecido era o de uma festa só, onde prevaleceu notoriamente a consciência da 
importância de uma atuação conjunta daqueles que até o pleito eram concorrentes, mas que a partir da 
posse, compõem um Conselho unido na defesa das causas da engenharia e dos valores a serem buscados 
e defendidos a favor da soberania nacional e do povo brasileiro. 

É fl agrante a necessidade de posicionamento da entidade perante um momento delicado da vida 
nacional. O Brasil atravessa um período pré-eleitoral nos seus poderes executivos e legislativos de 
todos os níveis, onde preocupações de ordem interna e externa estão a exigir a participação ativa de 
todos os segmentos de sua sociedade. O Clube de Engenharia, observados os momentos que cercaram 
seu recente pleito interno, não deixa dúvidas de que mergulhará com toda intensidade nas tantas 
discussões demandadas à sua apreciação. Seu novo Conselho Diretor e sua Diretoria, apoiados na 
condução plural e democrática de sua atual presidência, envidarão todos os esforços para cumprimento 
dos deveres apontados na sua carta estatutária. Pela engenharia nacional, pela soberania do País e pelo 
Povo Brasileiro!   

A Diretoria

Clube de Engenharia
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ENERGIA

Novos e complexos paradigmas da matriz energética brasileira
Fatores estruturais e conjunturais se somam e redesenham a matriz energética brasileira. Em momento de crise, 

especialistas buscam por oportunidades de debater com a sociedade, de forma ampla, o desenvolvimento,  
as diretrizes ambientais e a insustentabilidade de um modelo de mercado que vem ameaçando o sistema

Ser um país rico em energia, com matriz lim-
pa e renovável, sempre foi um dos orgulhos do 
Brasil. As muitas opções à disposição para com-
por o sistema nacional contribuíam para o oti-
mismo que permeava o setor. Além de um dos 
maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o 
Brasil poderia contar, se necessário, com con-
dições favoráveis para o uso da energia eólica. 
Sobretudo no Nordeste, a captação de energia 
solar também acenava como uma possibilidade 
na complementação do abastecimento energé-
tico. Com a descoberta do Pré-Sal, as reservas 
de combustível fóssil brasileiras subiram de 14 
para 80 bilhões de barris. Temos, ainda, fontes 
de carvão e o domínio de todo o ciclo nucle-
ar, além da terceira maior reserva do mundo de 
urânio, embora a energia nuclear corresponda a ape-
nas 5% do que é produzido no país. “Com todos es-
ses fatores a nosso favor, desde 2001, quando tivemos 
a primeira ameaça de apagão, os cientistas e técnicos 
olham para o céu em busca de sinais que garantam a 
geração de energia de acordo com as vontades de São 
Pedro em mandar água ou não. Não me parece um 
processo muito seguro”, declarou o professor Roberto 
Amaral, mediador do painel “A Questão da Energia”, 
promovido pelo Clube de Engenharia e pelo Instituto 
Brasileiro de Estudos Políticos (IBEP) dia 29 de julho. 

As benesses, contradições e enganos de um sistema único 
no mundo – em erros e acertos – foram os temas das 
avaliações, provocações e análises de Luiz Pinguelli Rosa, 
professor e diretor da Coppe/UFRJ e de Guilherme 
Dantas, pesquisador do Grupo de Estudo do Setor de 
Energia Elétrica (Gesel). O debate aconteceu poucos dias 
antes do anúncio do governo federal sobre o aumento 
de 2,6% nas contas de luz em 2015, 5,6% em 2016 e 
1,4% em 2017 para socorrer as distribuidoras e o uso 
intensifi cado das usinas térmicas. O aumento que pesa 
no bolso do consumidor fi nal é um refl exo da mudança 
de paradigmas no setor que vem se desenhando na últi-
ma década, quando aos poucos passamos de um sistema 
energético hidroelétrico para um hidrotermelétrico sem 
muito planejamento e com um sistema híbrido onde o  
mercado divide espaço com o planejamento do governo 
via empresa de Planejamento Energético (EPE).

Crise anunciada   
Enquanto o mundo continua adotando o carvão como 
grande gerador elétrico, como na China, América do 
Norte e Europa, no Brasil ele é pouco usado, sendo 
encontrado apenas em Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Pinguelli destaca que mesmo o shale gas “can-

tado em prosa e verso nos EUA, corresponde a apenas 
18% da produção de energia no país”. O diretor da 
Coppe destaca, no entanto, que no Brasil, a mudança 
na matriz energética vem se desenhando com o au-
mento das usinas térmicas. “Vem crescendo o uso de 
combustíveis derivados do petróleo, incluindo aí o 
gás natural, que não deriva dele, mas é extraído junto 
com ele, pela mesma indústria”. Segundo o profes-
sor, o fenômeno ocorre como consequência direta da 
construção de usinas hidrelétricas sem reservatórios. 
“Mesmo quando uma usina vai utilizar apenas o lago 
que inevitavelmente surge quando o rio alaga sazonal-
mente, temos problemas hoje em dia. Ficamos, então, 
presos à vazão dos rios. Não acumulamos, não regu-
lamos”, destacou.

A falta de chuvas se somou, segundo os palestrantes, ao 
aumento do poder de compra da classe média, que in-
fl ou nos últimos anos. Pessoas que saíram da pobreza, 
cerca de 30 milhões de acordo com números divulga-
dos pelo IBGE, passaram a ter acesso a eletrodomésti-
cos. “A questão das chuvas é conjuntural. Não vai estiar 
para sempre. Isso, no entanto, não quer dizer que não 
devamos criticar a condução arriscada do pouco estí-
mulo à economia de energia. O panorama só não é pior 
porque a produção industrial está muito baixa e o con-
sumo elétrico industrial não atrapalhou esse ano”, aler-
ta Pinguelli que aponta, no entanto, fatores que não 
são conjunturais, como a medida provisória convertida 
em lei que cortou receitas do grupo Eletrobras. A redu-
ção das tarifas por parte do governo federal também foi 
criticada por Pinguelli. “Dilma fez isso com base em 
cálculos econômicos apenas. O fato é que esses cálcu-
los econômicos não levaram em conta que esse sistema 
precisa operar. A Eletrobras, apesar de uma indenização 
do governo, está com um rombo de 4 bilhões de reais 
só pra esse ano, fora da cobertura dela”, apontou.

Guilherme Dantas concorda com Pinguelli. Para 
ele, embora seja óbvio que um ano de afl uências 
muito ruins atrapalhe, é muito simplista colocar 
a culpa em São Pedro. “Esse é o terceiro susto em 
seis ou sete anos no setor elétrico. Algo está acon-
tecendo. Olhar o setor hoje em termos estruturais 
deixa claro que, nos últimos dois anos, caminha-
mos para uma matriz hidrotérmica. A trancos e 
barrancos estamos investindo em usinas, mas elas 
são a fi o d’água, sem reservatório de acumulação. 
O paradigma operativo do sistema está mudando 
e a gente não vai conseguir atender a carga ao lon-
go do ano todo meramente baseado em hidroele-
tricidade. Os reservatórios de usinas mais antigas 
irão encher e esvaziar mais rápido. Caminhamos 
para ter muita energia elétrica no período úmi-

do e problemas de energia no período seco”, explicou 
Guilherme.

Xadrez econômico
A crise vai além das causas físicas da escassez e de um 
possível racionamento. Para além delas, há questões 
econômicas que vêm se mostrando insustentáveis. 
“Fala-se muito do risco de racionamento, mas muito 
pouco do grande risco de solvência do sistema que é tão 
relevante quanto ou mais que isso”, alertou Guilherme 
em sua exposição. O setor energético vem sendo ex-
posto a um enorme risco fi nanceiro derivado da forma 
com que o modelo comercial foi estruturado no Brasil 
Já em 2009, o Gesel apresentava à Aneel um estudo so-
bre o risco fi nanceiro do modelo brasileiro em um perí-
odo de seca prolongado. “Fomos taxados de profetas do 
apocalipse. Cinco anos depois estamos nos deparando 
com o problema”, relatou.

Mexer no modelo que já completa uma década vem se 
mostrando não só necessário como fundamental para 
que o setor volte a funcionar de forma racional. Além 
disso, repensar o viés pelo qual ambientalistas enxer-
gam as grandes obras de infraestrutura do setor e faci-
litar um diálogo franco com a sociedade são objetivos 
apontados durante o evento como urgentes agora. “A 
pergunta que devemos fazer é: ‘estamos satisfeitos com 
o nível de desenvolvimento sócio econômico atual?’ 
Olhando o Nordeste, fi ca evidente que não. A partir 
deste momento, vamos precisar de energia e de decidir 
que fonte vai ser prioridade, assumindo que todas elas 
têm impacto ambiental. A avaliação de impacto am-
biental tem que ser no planejamento global, feito de 
forma estratégica, não pontual. Infelizmente, a visão 
estratégica falta não só no setor, mas no país como um 
todo”, fi naliza Guilherme. 

Matriz de Energia Elétrica (Fonte: www.aneel.gov.br atualizado em 03/09/2014).
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A luta pela segurança

Governo paulista dá novo tom à disputa pelas águas do Paraíba do Sul e, à revelia da ANA, ANEEL e ONS, 
reduz vazão na bacia. Enquanto isso, governo fluminense busca ampliar o abastecimento no Grande Rio com a 

construção do Sistema Novo Guandu, que promete ampliar a maior estação de tratamento de água do mundo e 
atender a uma demanda de muitas décadas: levar água à Baixada Fluminense

no abastecimento de água

Com o verão a caminho, a crise de abastecimento na 
cidade de São Paulo está longe de ser resolvida. O nível 
da água armazenada no Sistema Cantareira segue bai-
xando. Segundo dados da companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na primeira 
semana de agosto, chegou a 14,9%. Sem solução ime-
diata, o problema se alastra. No sistema Alto Tietê o vo-
lume armazenado caiu para 20%. Nessa mesma época 
no ano passado, o Cantareira registrava 52,8% de sua 
capacidade máxima de armazenamento e o Alto Tie-
tê batia 63,2%. Em todos os mananciais e sistemas de 
abastecimento do estado, os recuos são preocupantes.

Embora o Estado de São Paulo esteja passando pela pior 
seca em 84 anos, não é possível culpar apenas o clima. 
O problema era conhecido pelo Poder Público. Levan-
tamento do estado publicado em agosto, desde maio de 
2013 o manancial que alimenta o Sistema Cantareira 
perde mais água do que recebe. No pico do défi cit, no 
fi m de julho, o prejuízo chegou a 647,4 bilhões de li-
tros. O volume retirado para abastecer a Grande São 
Paulo era maior que o dobro do que entrou no sistema. 
Segundo informações do Comitê da Bacia Hidrográfi -
ca do Alto Tietê, as afl uências médias de 2012 e 2013 
foram próximas àquelas registradas em 1953 e 1954: as 
piores da história.

Torneiras fechadas
Além de números alarmantes, o mês de agosto foi 
marcado por mais um capítulo da batalha que vem se 
desenhando pelas águas do rio Paraíba do Sul entre os 
estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Descumprin-
do determinações do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), no dia 6 de agosto o governo de São 
Paulo decidiu regular ele mesmo a vazão do rio Jagua-
ri, afl uente do rio Paraíba do Sul, de onde o Sistema 
Guandu tira a água que abastece o Rio de Janeiro. A 
vazão no Jaguari foi reduzida de forma unilateral, de 
30 mil para 10 mil litros por segundo. Notifi cado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica, o governo de 
São Paulo manteve a torneira fechada no Jaguari. O 
governador chegou a dizer que a vazão não seria res-
tabelecida porque a maior parte da água retirada do 
Paraíba do Sul em Barra do Piraí vai para a geração de 
energia, não para o abastecimento humano.

Enxergar a questão como uma disputa entre abasteci-
mento humano e produção de energia é, para Jerson 
Kelman, professor de Recursos Hídricos da COPPE e 
ex-presidente da Light, ANEEL e ANA, um engano. 
Kelman destaca que o problema precisa ser analisado 
para além das fronteiras do Estado de São Paulo. “Sem 
dúvida, o abastecimento humano é prioritário, mas o 
tema não se restringe às pessoas que vivem no entor-
no do reservatório de Jaguari. Essa água fl ui para o 
Rio de Janeiro e o impacto da fechada de torneira no 
Jaguari precisa ser visto em uma escala geográfi ca que 
envolve São Paulo e Rio”, explicou em entrevista para 
a CBN. A decisão do governo paulista abre precedente 
perigoso para o futuro do abastecimento do Rio de Ja-
neiro: “O Jaguari é um de vários reservatórios do Rio 
Paraíba do Sul. Eles são operados por uma autoridade 
que determina quanta água sai de cada um deles. As 
decisões da ANA e ONS levam em consideração as 
necessidades de um ponto crítico que é Santa Cecília, 
em Barra do Piraí, onde é tomada a água para abaste-
cer o Rio de Janeiro. Se os paulistas imaginarem que 
o Jaguari pode ser apartado desse sistema e gerenciado 
por eles, pode acontecer de, em meados de outubro, 
já não termos água nos reservatórios do Paraíba do 
Sul para garantir a transposição da água para o rio de 
Janeiro”, alertou o professor.

Responsabilidades e encaminhamentos
Embora seja verdade que apenas parte – cerca de 50 
mil litros por segundo – da água que chega a San-
ta Cecília sirva ao abastecimento do Rio de Janeiro, 
como afi rmado pelo governador de São Paulo, o res-
tante – cerca de 115 mil litros por segundo–  tem o 
seu papel. Esse excedente dilui o esgoto que é jogado 
nos afl uentes do rio Guandu, tornando possível que a 
água seja tratada para ser destinada ao consumo. “Sem 
a transposição do Paraíba do Sul para o Guandu não 
haveria água sufi ciente para diluir a poluição e seria 
quase impossível que a Cedae conseguisse tratá-la para 
o consumo humano”, alerta Kelman.

Desde o começo do desentendimento gerado por pro-
posta paulista de transpor águas da bacia do Paraíba do 
Sul para acudir o Sistema Cantareira, o debate sobre em 
qual instância de poder o problema teria de ser resolvi-

do. A decisão unilateral do governo paulista de reduzir 
a vazão no Paraíba do Sul ajudou a defi nir a questão. A 
pressão foi conjunta: o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico alertou para o possível colapso no abastecimen-
to no Rio. A ANA apoiou o parecer e o reforçou, co-
brando documentos que comprovassem a necessidade 
da redução da vazão. Já a ANEEL ameaçou multar a 
Companhia Energética do governo de São Paulo (Cesp) 
em 2% de seu faturamento anual se a vazão não fosse 
restabelecida. De acordo com Kelman, “a Lei 9.984, no 
artigo 4o, deixa claro que a responsabilidade pela gestão 
de quanta água sai dos reservatórios de hidrelétricas é 
conjugada, compartilhada entre a ANA e o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico. Como o que está em jogo 
agora é o abastecimento humano, a responsabilidade da 
ANA se sobrepõe a da ONS”, explicou.  

Em 15 de agosto, a pressão exercida pelas autarquias 
federais sobre o governo de São Paulo tiveram resulta-
do. Embora Jaguari continue com a vazão reduzida, a 
Cesp decidiu aumentar a vazão da represa de Paraibu-
na, compensando o corte anterior. O volume liberado 
pela represa subiu de 62 m³/s para 80 m³/s.

Aprendendo com o erro
A desobediência da Cesp às orientações da ONS foi 
grave, não só pela estiagem e pela quebra do pacto fede-
rativo representada por ela, mas por questões conjuntu-
rais. Desde junho, a vazão no rio Paraíba do Sul estava 
reduzida pela própria ANA de 190 m³/s para 180 m³/s. 
Em julho a agência determinou nova redução, de 190 
m³/s para 165 m³/s. Finalmente, em 15 de agosto, a 
ANA publicou medida determinando manter a vazão 
reduzida na Barragem de Santa Cecília no rio Paraíba 
do Sul em 165 m³/s até o fi nal de setembro. Segundo 
a publicação no Diáro Ofi cial da União, a medida visa 
preservar estoques de água disponíveis no reservatório 
equivalente ao da bacia hidrográfi ca do Paraíba do Sul.  

No Rio de Janeiro, 85% do abastecimento é feito pelo 
Sistema Guandu, que utiliza águas da bacia do Paraíba 
do Sul. O caso de São Paulo tirou da gaveta um proje-
to antigo. No dia 4 de abril, logo após tomar posse, o 
governador Luiz Fernando Pezão elencou prioridades 
para o seu governo e, entre elas, estava a captação de 
recursos para a construção do Guandu 2. Segundo o 
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Como última medida contra a seca que tomou conta do Sistema Cantareira, governo de São Paulo utiliza bombas para extrair o volume morto dos rios

governador, o objetivo é universalizar o abastecimento 
na Baixada Fluminense, levando água tratada a cerca 
de três milhões de moradores. As intenções do gover-
nador começaram a se tornar realidade no início de 
julho, quando a Companhia Estadual de Águas e Esgo-
tos (Ceadae) assinou contrato com a Caixa Econômica 
Federal para o empréstimo de R$ 3,4 bilhões para a 
construção do Complexo Guandu 2. 

Os números não são altos apenas nos recursos libera-
dos. A maior Estação de Tratamento de Águas (ETA) 
do mundo em produção contínua caminha para a que-
bra do seu próprio recorde: segundo o projeto, a nova 
ETA (Novo Guandu) aumentará em 30% a capacidade 
do sistema, tratando 12 mil litros de água por segun-
do. De acordo com dados publicados pela Cedae, no 
Complexo Guandu 2 também serão construídos uma 
elevatória, linha de recalque e um reservatório com ca-
pacidade de armazenar 57 milhões de litros. Os recur-
sos da Caixa também serão usados para a construção de 
17 novos reservatórios e reforma de nove reservatórios 
que não estão em operação em municípios da Baixada. 
Além disso, serão construídos nas cidades da Baixada 
16 elevatórias e 95 quilômetros de adutoras para o 
abastecimento de reservatórios, e outros 760 quilôme-
tros de troncos e rede distribuidora, além da instalação 
de 100 mil novas ligações prediais. 

Segundo o conselheiro do Clube e presidente da Cedae, 
Wagner Victer, o projeto é “muito importante para a 
ampliação do abastecimento de água em cidades da Bai-
xada Fluminense, um investimento significativo de en-
genharia”. O professor, conselheiro e chefe da Divisão 
Técnica de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS), 
Jorge Paes Rios, concorda com Victer. O projeto do 
Guandu 2 nasceu de um trabalho do qual foi coorde-
nador, em 1985. O Plano Diretor de Abastecimento 
de Água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

era composto de 47 relatórios com análises, estudos, 
diretrizes e recomendações, criado como instrumento 
norteador para uma política de abastecimento para a 
Região Metropolitana. “O plano anterior, elaborado 
pela empresa americana Engineering Science para o anti-
go Estado da Guanabara, na década de 1950, estava ul-
trapassado pelo tempo, desenvolvimento político, po-
pulacional e econômico da região. Foi então que nasceu 
o novo plano, o qual tive a oportunidade de coordenar 
pela Engevix”, conta o professor. Segundo informou 
Rios, o plano já trazia a necessidade de nova estação de 
tratamento de água, batizada de ETA Marajoara.

Com projeto básico pronto, a nova estação foi à licita-
ção durante o governo Moreira Franco, mas o estado 
acabou desistindo da obra, após denúncias de irregu-
laridades no processo licitatório. No governo Brizola 
pequenas obras foram feitas para aumentar a produção 
e adiar a necessidade da construção da nova ETA. “Ba-
tizaram aquela ampliação de 7m³, graças ao volume de 
produção calculado para ser aumentado com as obras. 
A necessidade inicial prevista para a ETA Marajoara era 
cerca de 20m³ por segundo para atender sobretudo à 
Baixada e liberar o atual sistema Guandu para o mu-
nicípio do Rio de Janeiro”, explica Rios, destacando 
que o projeto irá trazer segurança para o sistema atu-
al. “Hoje o Guandu é um carro rodando sem estepe. 
Qualquer serviço na estação de tratamento atual aca-
ba afetando o abastecimento da região metropolitana 
como um todo”, defende.  

Desperdício e desmatamento
Embora o aumento do volume de água disponível para o 
Grande Rio e a universalização da água na Baixada sejam 
importantes o suficiente para validar os investimentos 
em infraestrutura previstos pela Cedae, há quem defenda 
que essa disponibilidade já existe e poderia ser resgatada 

se fossem diminuídas as muitas perdas que o sistema tem 
entre a captação e as torneiras dos consumidores.

De acordo com o estudo Perdas em sistemas de abasteci-
mento de água: diagnóstico, potencial de ganhos com sua 
redução e propostas de medidas para o efetivo combate pu-
blicado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitá-
ria e Ambiental em setembro de 2013, “as perdas de água 
são muito elevadas no Brasil e têm se mantido em níveis 
próximos a 40% nos últimos doze anos”. Segundo dados 
do Ministério das Cidades, em 2011, falhas técnicas e 
desvios culminaram na perda de 35,2%. No mesmo ano, 
o desperdício no Rio de Janeiro foi estimado em 32,8%. 
No Amapá, o desperdício chegou a 73,3% naquele ano, 
quando a média nacional foi de 38,8%. Tomando outros 
países como comparação, a situação no Brasil é grave: 
cidades da Alemanha e Japão registram 11% de perda e a 
Austrália possui um índice de 16%.  

Embora o combate ao desperdício seja consenso, de 
acordo com Jorge Rios, não resolveria o problema de 
abastecimento na Baixada. “O controle de perdas não 
é a panaceia como se costuma apresentá-lo. Nenhum 
sistema do mundo consegue reduzir totalmente as per-
das, pois sempre vão existir fatores imponderáveis como 
acidentes, sobrecargas nas tubulações, entre outros. Um 
controle de perda mais rigoroso envolveria custos mais 
altos e para a economia seria contraproducente”, explica. 
Já Adacto Benedicto Ottoni, assessor de Meio Ambiente 
da presidência do Crea-RJ e professor adjunto do Depar-
tamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da 
UERJ, destaca a importância de se controlar as perdas, 
mas não aponta a questão como prioridade. “É verdade 
que é preciso diminuir as perdas e os desperdícios, mas 
investir na recuperação das bacias hidrográficas, que es-
tão doentes, é a prioridade nesse caso. Hoje vivemos um 
quadro de grandes enchentes em períodos de chuva e de 
seca na estiagem, resultado direto da degradação das ba-

cias. Com ocupações irregulares e de-
sordenadas, desmatamento, o meca-
nismo natural de infiltração de águas, 
as coberturas florísticas do ecossis-
tema, desaparecem e o solo fica im-
permeável”, explica o professor. Com 
a impermeabilização do solo, os ma-
nanciais subterrâneos que alimentam 
os rios não são renovados e nascem 
os problemas. “Para recuperarmos 
nossas reservas naturais de água, serão 
necessárias decisões governamentais 
bem orientadas para ocupação ade-
quada do solo, combate à erosão, re-
ciclagem dos resíduos, aproveitamen-
to das águas das chuvas ou sobrantes 
para a realização da recarga artificial 
de água subterrânea, reflorestamentos 
estrategicamente localizados, agrope- 
cuária menos impactante, planeja-
mento urbano adequado, sistemas 
socioeconômicos e educacionais que 
visem a redução da pobreza e, entre 
outras, a adoção de soluções com tec-
nologia limpa”, defende Adacto. 
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ELEIÇÕES 2014

Em três dias de mobilização e saudáveis debates sobre o futuro do país e os caminhos para o seu desenvolvimento soberano e sustentável, as eleições para 
o terço do Conselho Diretor para o triênio 2014 - 2017 reforçam a tradição de 133 anos de renovação democrática da mais alta instância do Clube de Engenharia

A festa do voto em 2014

Pouco depois do meio dia do dia 27 de agosto, tão logo termi-
nou a Assembleia Geral Ordinária, o conselheiro vitalício Olavo 
Cabral Ramos Filho inaugurou a urna com o primeiro dos 517 
votos que se seguiriam até o fi m do dia 29. Na foto, o conselheiro 
recebe as felicitações do presidente Francis Bogossian pelo exercí-
cio do direito cidadão do voto.

O ex-presidente 
do Clube de 
Engenharia do 
triênio 2000 - 
2003, Renato 
Almeida, vota 
com entusiasmo e 
bom-humor. 

Trabalho em equipe: chave do sucesso. Funcioná-
rios trabalharam com empenho até a divulgação 
dos resultados para que o processo eleitoral corres-
se de forma tranquila.

Nos muitos grupos que se formavam era comum que membros de 
ambas as chapas estivessem presentes. O debate de ideias e as defesas 
com maior ou menor ênfase davam o tom das conversas entre velhos 
acompanheiros de militância. Na foto, da esquerda para a direita, 
Fernando Correa Lima, Cesar Duarte Pereira, Benedicto Humber-
to Rodrigues Francisco e Fernando Tourinho.

Com a presença cada vez mais expressiva de engenheiras e arqui-
tetas, as eleições têm mostrado a força da mulher no movimento 
associativo, em especial no Clube de Engenharia. Nos últimos dois 
anos, os nomes mais votados para o conselho foram de mulheres 
– Iara Nagle em 2012 e Maria Helena Diniz em 2013. Este 
ano, elas voltaram a marcar presença nas eleições. Dos candidatos, 
seis eram mulheres. Na foto, Iara Nagle, Duaia Vargas, Cristina 
Junger, Maria Alice Ibañez, Elizabete Maia e Regina Muniz se 
encontram no segundo dia das eleições de 2014.

Entre os detalhes que mais chamaram a aten-
ção do presidente Francis Bogossian durante os 
três dias das eleições, o esforço que alguns dos 
associados do Clube fi zeram para poder votar 
foi, sem dúvida, destaque. “Nesses três dias 
vimos pessoas doentes, com difi culdade de lo-
comoção, que vieram votar. Também pessoas 
que ocupam cargos importantes se deslocaram 
de seus escritórios até aqui. Tudo isso é muito 
bonito de ver”, destacou o presidente.

Clube apresenta seus associados candidatos a cargos eletivos em 2014
Acima de questões partidárias, o Clube de Engenharia sempre foi livre para defender suas propostas e lutar pelos interesses da sociedade brasileira. É natural que uma casa que pensa o Brasil e elabora programas em prol da soberania e do desenvoli-
mento nacional tenha em seus quadros associados que, como homens públicos, buscam contribuir diretamente para o avanço do país. O Jornal do Clube de Engenharia apresenta, em ordem de tempo como associado, os engenheiros que concorrem 
esse ano a cargos no executivo estadual e legislativo estadual e federal.
Eliomar Coelho / PSOL – 50050

 Candidato a Deputado 
Estadual pelo Rio de Janeiro

Eliomar Coelho é associado do 
Clube de Engenharia desde 5 de 
dezembro de 1974. Formado 
engenheiro civil pela Escola de 
Engenharia da Universidade de Brasília, em 1969, foi 
1o secretário do Sindicato dos Engenheiros no Estado do 
Rio de Janeiro (Senge-RJ), em 1979, mesma época em 
que foi conselheiro do Clube de Engenharia. A primeira 
candidatura a vereador foi em 1985, pelo Partido dos 
Trabalhadores, do qual foi fundador. Em 2005 saiu do 
PT e entrou no PSOL. Está hoje em seu sétimo manda-
to. Sua atuação parlamentar é marcada pela atenta fi s-
calização da administração municipal. Dedica-se espe-
cialmente à política urbana, cultura e educação pública. 

Jorge Bittar / PT – 1331
Candidato a Deputado Federal 

pelo Rio de Janeiro
Formado em engenharia eletrônica, 
em 1971, pelo Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica (ITA) e associado 
do Clube de Engenharia desde 27 
de julho de 1977, Jorge Bittar tem 
uma longa história no movimento associativo e sindical. 
Eleito presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do 
Rio de Janeiro (Senge-RJ), em 1980, participou da fundação 
do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). Foi eleito vereador em 1992 e 1996, 
deputado federal em 1998 e reeleito em 2002 e 2006. Em 
2009 assumiu a Secretaria Municipal de Habitação do Rio 
de Janeiro e em 2010 assume novo mandato na Câmara dos 
Deputados, o quarto mandato consecutivo.

Fernando L. Siqueira / PPL – 5454
 Candidato a Deputado Federal 

pelo Rio de Janeiro
Fernando Siqueira é segundo vice-
-presidente do Clube de Engenha-
ria desde 2009 e da Associação dos 
Engenheiros da Petrobras (Aepet). 
Associado do Clube desde 11 de janeiro de 1988, Siqueira 
se formou em 1969 em engenharia elétrica pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro. Funcionário de carreira 
da Petrobras, desde 1972, tem atuado na defesa do uso 
das riquezas do petróleo em prol do desenvolvimento na-
cional e pela interrupção dos leilões do pré-sal. Em 1995, 
aposentou-se com o objetivo primeiro de acompanhar as 
discussões acerca do monopólio do petróleo durante a revi-
são constitucional. Siqueira concorre ao cargo de Deputa-
do Federal pelo Partido Pátria Livre (PPL).

Fernando Peregrino / PR – 2258 
Candidato a Deputado Federal 

pelo Rio de Janeiro
Conselheiro do Clube de Engenha-
ria, Fernando Peregrino é candidato 
a Deputado Federal pelo Partido da 
República. Formado engenheiro me-
cânico de produção, em 1975, pela 
Universidade Federal Fluminense, é associado do Clube des-
de 23 de maio de 1994. Foi presidente da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado do RJ (Faperj) nos governos Bri-
zola (1990-1994) e Garotinho (1998-2001) e presidente 
do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Estado do RJ (Proderj). No governo Rosinha foi Secretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação e Secretário Chefe de Gabi-
nete. Em 2010 foi candidato ao governo do estado. Em toda 
sua vida política seu nome esteve ligado ao o trabalhismo.
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Em três dias de mobilização e saudáveis debates sobre o futuro do país e os caminhos para o seu desenvolvimento soberano e sustentável, as eleições para 
o terço do Conselho Diretor para o triênio 2014 - 2017 reforçam a tradição de 133 anos de renovação democrática da mais alta instância do Clube de Engenharia

A festa do voto em 2014
Foi no início da noite do dia 8 de setembro que o Conselho Diretor recebeu seus novos membros. Em um 
salão lotado, o presidente Francis Bogossian abriu a sessão solene agradecendo o trabalho realizado por aqueles 
que deixavam o conselho e saudando aqueles que voltavam ao mais alto colegiado do Clube. Um a um, cada 
conselheiro eleito foi recebido pelo presidente com os tradicionais abraços e a colocação do pin do Clube de 
Engenharia na lapela. Tomaram posse os conselheiros Adacto Ottoni, Alberto Balassiano, Alcides Lyra Lopes, 
Antero Parahyba, Benedicto Rodrigues, Bruno Contarini, Carlos Santa Rosa, Ceres Santa Rosa, Cesar Duarte 
Pereira, Cristina Junger, Eduardo König, Fernando Corrêa Lima, Fernando Peregrino, Fernando Tourinho, 
Francisco Petruccelli, Guaraci Corrêa Porto, Guilherme Estrella, Iara Nagle, Leon Clement Rousseau, Maria 
Alice Ibañez, Mirian Rocha Pitta, Pedro Celestino, Sérgio Medina Quintella, Sérgio Niskier e Wagner Victer. 

Antero Parahyba, que a partir dessa eleição torna-se Conselheiro Vitalício, foi o mais votado nas eleições de 
2014. Seu discurso em nome dos eleitos começou com forte emoção graças a homenagem ao companheiro 
Carlos Heitor, com a presença de seus familiares. “Nossas eleições têm sabor de festa e constituem motivo 
de orgulho pelo fato de, encerradas as apurações, todos permanecemos amigos. Em nome de todos os conse-
lheiros recém-eleitos, agradecemos aos associados e amigos, aos eleitores, suas manifestações de voto e para-
benizo a condução do pleito eleitoral, cordial e tranquilo. Em nome dos companheiros da Chapa Clube de 
Engenharia, dedicamos nossos recentes resultados à memória de Carlos Heitor Miranda de Faria”, discursou. 
Emocionados, todos os presentes aplaudiram de pé a homenagem.

Entre os principais pontos lembrados pelo conselheiro em seu discurso estavam o processo de desindustriali-
zação no país e a desmontagem da tecnologia nacional. “A proposição é a unifi cação de todos nós em torno 
de um projeto de país com defesa e elevação de nossa tecnologia sem subserviências. Essas discussões poderão 
ser mais efi cazes se, tão amplas e tão abrangentes, envolverem a maior participação dos nossos associados e sua 
diversidade”, destacou, defendendo o uso da informática de ponta para que os debates fossem cada vez mais 
interativos. “Para não perder tempo, essa é nossa primeira proposta”, fi nalizou. 

O presidente Francis Bogossian reforçou o clima de união: “Todos estamos juntos em prol da soberania nacio-
nal, da defesa da engenharia brasileira, sem marca de qualquer espécie que possa nos separar. Estou iniciando 
o sexto ano do meu mandato e, mais uma vez, conto com o apoio de todos os nossos associados na luta pelo 
povo brasileiro, que sempre foi a luta do Clube de Engenharia”. Após a posse, foi oferecido um coquetel no 
salão do 24o andar. 

O presidente Francis Bo-
gossian ao lado do ex-presi-
dente do Clube e presiden-
te do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia 
do Rio de Janeiro (Crea-
-RJ), Agostinho Guerreiro, 
que ao longo dos três dias 
de eleições dedicou grande 
tempo ao debate com os 
compaheiros no salão do 
24o andar. 

Unidos pelo Clube 
e suas bandeiras
Unidos pelo Clube 
e suas bandeiras

Eleitos comemoraram a condução do pleito eleitoral, cordial e tranquilo. Em nome dos companheiros da Chapa Clube de Engenha-
ria, o conselheiro mais votado, Antero Parahyba, dedicou os resultados à memória de Carlos Heitor Miranda de Faria.

Acima de questões partidárias, o Clube de Engenharia sempre foi livre para defender suas propostas e lutar pelos interesses da sociedade brasileira. É natural que uma casa que pensa o Brasil e elabora programas em prol da soberania e do desenvoli-
mento nacional tenha em seus quadros associados que, como homens públicos, buscam contribuir diretamente para o avanço do país. O Jornal do Clube de Engenharia apresenta, em ordem de tempo como associado, os engenheiros que concorrem 
esse ano a cargos no executivo estadual e legislativo estadual e federal.

Fernando Peregrino / PR – 2258 
Candidato a Deputado Federal 

pelo Rio de Janeiro
Conselheiro do Clube de Engenha-
ria, Fernando Peregrino é candidato 
a Deputado Federal pelo Partido da 
República. Formado engenheiro me-
cânico de produção, em 1975, pela 
Universidade Federal Fluminense, é associado do Clube des-
de 23 de maio de 1994. Foi presidente da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado do RJ (Faperj) nos governos Bri-
zola (1990-1994) e Garotinho (1998-2001) e presidente 
do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Estado do RJ (Proderj). No governo Rosinha foi Secretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação e Secretário Chefe de Gabi-
nete. Em 2010 foi candidato ao governo do estado. Em toda 
sua vida política seu nome esteve ligado ao o trabalhismo.

Marcelo Crivella / PRB – 10 
Candidato ao Governo 

do Rio de Janeiro
Associado do Clube de Engenha-
ria desde 13 de abril de 2009, 
Marcelo Crivella é engenheiro 
civil formado pela Universida-
de Santa Úrsula em 1984. Foi   
eleito Senador pelo Rio de Janeiro, em 2002, com mais 
de 3 milhões e 300 mil votos. No Congresso Nacional, 
foi vice-líder do Governo Lula e líder da bancada do PL. 
Reeleito em 2010, tem pautado sua atuação no binômio: 
justiça para o Rio e redistribuição da renda nacional. 
Em fevereiro de 2012 foi nomeado Ministro da Pesca e 
Aquicultura do governo Dilma. Deixou a pasta em 17 de 
março de 2014 para concorrer ao governo do Estado do 
Rio de Janeiro pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB).
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Almoço dos

 Adacto Ottoni, Ernesto Jacob Becker, Wil-
son Frota e Silva, Maria Helena Diniz do 
Rego Monteiro, Pedro da Cunha Carvalho, 
Leizer Lerner, Luiz Felipe Pupe de Miran-
da, Jorge Nisenbaum, Flavio Coutinho, 
Elias Griner, Manoel Griner, Edson Mon-
teiro, Frederico Carvalhaes Pinto, Luiz 
Carneiro de Oliveira, Luiz Rodrigues Frei-
re, Cleofas Paes de Santiago, Paulo Murat, 
Mario Silva Serrao e Joanes Silva Dias. 
Também comemoraram o aniversário no 
almoço de agosto as funcionárias Ana Cris-
tina Teixeira Alves e Denise Ramos

Peito aberto, 

Festa do interior, 
agora só ano que vem!
Cerca de 500 pessoas tomaram o caminho da roça no dia 17 de 
agosto. Em um domingo de céu claro, o ar puro e as fl orestas que 
cercam a Sede Campestre foram o cenário perfeito para a festa em 
Guaratiba. Teve quentão, canjica, pé de moleque e toda a gastrono-
mia que as festas de interior têm direito. Também teve quadrilha, 
pescaria e palhaços de circo. Mas o que coroou mesmo o Arraiá 
2014 do Clube de Engenharia foi o calor da confraternização entre 
associados, convidados e familiares. Cumprindo a tradição, ao cair 
da noite a grande fogueira iluminou os corações e a queima de fogos 
coloriu o céu, marcando, com o espetáculo que todos esperam, o fi -
nal de um dia de muita alegria e encontros. Crianças, jovens e adul-
tos tomaram o caminho de casa ainda em clima de comemoração e 
congraçamento. Agora, o encontro marcado em volta da fogueira só 
ano que vem. Até lá!  Até 2015!

O mês de agosto levou um dos associados mais ilustres 
do Clube de Engenharia. Demos adeus a Danton Vol-
taire Pereira de Souza que, pela militância e pelo tra-
balho no Clube de Engenharia e na vida, deixa como 
legado uma história exemplar. Engenheiro civil pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Dan-
ton foi professor-adjunto da Escola Politécnica, mem-
bro da Academia Brasileira de Filosofi a e presidente da 
Igreja Positivista do Brasil. No Clube de Engenharia, 

além de ocupar vaga vitalícia no Conselho Diretor, atuou em diversas áreas. 
Foi membro do Conselho Fiscal nas gestões 1991-1994 e 2009-2012. Também 
ocupou diversos cargos dentro das divisões técnicas especializadas de Formação 
do Engenheiro, Exercício Profi ssional e Ciência e Tecnologia. 

Livro

Poesias e cartas poéticas selecionadas do acervo pes-
soal do autor. É isso que Josué Setta oferece ao leitor 
no livro Peito aberto. A obra é resultado de anos de 
produção poética que dividia espaço com uma inten-
sa vida profi ssional. Setta tem 64 anos e é engenheiro 
civil com mestrado e doutorado em engenharia de 
produção. Atualmente, além de poeta, é professor ad-
junto da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O livro é publi-
cado pela editora Pandorga. 

de Josué Setta

Saudades

Clube de Engenharia se despede

aniversariantes

de Danton Voltaire
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INSTITUCIONAL

No dia 27 de julho, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio 
de Janeiro (Crea-RJ), em parceria com o Clube de Engenharia, a Sociedade Bra-
sileira de Engenharia de Segurança, o Tribunal Regional do Trabalho e órgãos 
federais, estaduais e municipais, do Rio e de outros municípios, entre muitos 
outros apoiadores, realizou mais um Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (DNPAV). Seguindo a tradição de conscientizar a sociedade brasileira 
sobre a importância do tema, este ano o local escolhido para o evento foi a Esta-
ção Carioca do Metrô, com direito à banda municipal de Paracambi. 

A data é símbolo da luta dos trabalhadores brasileiros por melhorias nas con-
dições de saúde e segurança no ambiente de trabalho. O objetivo principal é 
a conscientizar os trabalhadores, empregadores e as autoridades sobre o custo 
social e fi nanceiro decorrentes dos acidentes de trabalho no Brasil. 

O Clube foi representado pelo presidente Francis Bogossian e pelo diretor Jacques 
Sherique, um dos principais organizadores e incentivadores do evento. O presidente 
Francis Bogossian foi enfático ao reafi rmar o papel da entidade ao lado do CREA-RJ
à frente deste debate. “O Clube de Engenharia se sente honrado de ter iniciado esse 
movimento ao lado do CREA há três anos. Não podemos perder de vista a fi losofi a 
da antiga frase 'é melhor prevenir do que remediar', já que a mitigação não traz de 
volta as vidas perdidas”, ressaltou Francis.  O presidente do Crea-RJ, Agostinho 
Guerreiro, ao destacar a relevância do evento afi rmou: "Hoje é um dia de refl exão 
e também de ação. Temos que deixar de ser um país que está na lista dos campeões 
de acidentes de trabalho e para que isso se concretize é necessário ampla reunião de 
esforços por uma política de prevenção. Estamos avançando, mas a atenção é per-
manente. Essa é uma luta do povo trabalhador brasileiro ".

Movimento pela melhoria nas condições de saúde e segurança reúne entidades e autoridades no Dia 
Nacional de Prevenção de Acidentes de  Trabalho.

Fo
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Na reunião do Conselho Diretor do Clube de Engenharia do dia 13 de outubro serão eleitos 
representantes do Clube para compor o plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) no exercício de 2014. 

A eleição ocorrerá por vacância dos cargos e elegerá três conselheiros regionais e respectivos su-
plentes para o grupo Engenharia: dois na modalidade Elétrica e um na modalidade Mecânica e 
Metalúrgica. Acesse o portal do Clube de Engenharia pelo link http://www.portalclubedeen-
genharia.org.br/info/eleicao-para-representantes-do-clube-no-crea-rj para saber que profi s-
sionais integram as modalidades. O prazo fi nal para a entrega do requerimento para o registro 
das candidaturas, conforme o artigo VII-73 do Regimento Interno das eleições é o dia 19 de 
setembro de 2014, às 19h.

Eleição de Representantes 
do Clube no Crea-RJ

O Clube de Engenharia segue investindo no aperfeiçoamento profi ssio-
nal dos seus associados. Para isso, acaba de fechar mais uma parceria com 
a Associação Brasileira de Consultores de Engenharia (ABCE). A partir 
do mês de agosto, associados, funcionários e dependentes terão descon-
to em cursos, seminários e palestras, pagando apenas 10% a mais que a 
mensalidade dos associados da própria entidade. Dependendo do núme-
ro de inscrições, estão previstos, ainda,  sorteios de bolsas para os cursos. 
Para mais informações sobre este ou outros descontos para os associados 
do Clube de Engenharia, entre em contato com o setor de Atendimento, 
pelo número 2178-9251.

Novos parceiros e
bons investimentos

Descontos para sócios: FACHA (cursos de pós-graduação) • Universidade Estácio de Sá • Universidade Veiga 
de Almeida • Prisma Café & Bistrô • Universidade Federal Fluminense (pós-graduação) • Centro de Estudos Alexandre 
Vasconcelos (CEAV) • Colégio Mary Poppins • Colégio e Curso Intellectus • Curso Múltiplus Concursos • Faculdade 
Cândido Mendes (UCAM) • Pousada Vale Verde de Teresópolis Ltda • Elza Lentes de Contato • Ótica Cristã Nissi 
• Ótica Maison de Vue • Ótica Anjos dos Olhos • Fonoclínica Produtos Médicos Ltda. • Clínica Odontológica New 
Quality • Kerala Clínica de Terapias Alternativas e Reabilitação Física • Associação Brasileira Benefi cente de Reabilitação 
(ABBR) • Universo Physio Pilates • Estética de A a Z • DC Grill Churrascaria • Restaurante Zanzariba • Crafi  Park 
S/C Ltda. • Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina • FISK idiomas • CCAA • Silvestre Saúde •
• Instituto Brasileiro de Educação Continuada Ltda (Inbec) • www.clubedeengenharia.org.br/descontos.htmIhilius

O atual momento da cidade exige que as políticas de prevenção sejam aplicadas. Nesta 
linha, o Secretário Estadual do Trabalho, Sérgio Tavares Romay, lembrou que com o 
desenvolvimento atual e as grandes obras sendo realizadas no Rio de Janeiro, a pre-
venção deve ser uma preocupação constante. Confi rmando a integração das ações no 
sentido de priorizar a segurança do trabalhador e da trabalhadora, a representante do 
Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, Maria das Graças Cabral, frisou o 
compromisso dos TRTs com o tema. “Todos os Tribunais estão engajados na campa-
nha de prevenção de acidentes de trabalho”, celebrou.

para prevenção de acidentes de trabalho
Políticas, conscientização e legislação

http://portalclubedeengenharia.org.br/2014/07/30/eleicao-para-representantes-do-clube-no-crea-rj/
http://portalclubedeengenharia.org.br/2014/07/30/eleicao-para-representantes-do-clube-no-crea-rj/
http://portalclubedeengenharia.org.br/servicos/desconto-para-socios/
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DTEs
em AÇÃO

Luta pela valorização do engenheiro

Empresas, entidades de classe, sindicatos e instituições 
de todo tipo entraram no século XXI enfrentando um 
desafi o: ocupar seu espaço na rede mundial de compu-
tadores. O caminho sem volta do mundo paralelo foi 
fi cando ainda mais evidente nos últimos anos, quando 
a transmissão de dados deixou de precisar de fi os para 
acontecer e foi parar nos telefones e tablets, bem no 
bolso de cada um. 

Em 2010, o Clube de Engenharia, que já estava repre-
sentado na rede há anos por seu site, resolveu dar um 
salto de qualidade na sua relação com os navegantes 
da rede. Dentro do contexto das comemorações dos 
130 anos do Clube, foi lançado o Portal do Clube de 
Engenharia. Ficou para trás a construção em HTML 
de um site pouco dinâmico e visualmente poluído. Em 
seu lugar, o Portal do Clube de Engenharia trouxe uma 
diagramação mais moderna que dialoga com as redes 
sociais e com o dinamismo que marca a internet hoje. 

O diretor Marcio Patusco participou de todas as fases 
de desenvolvimento e implantação do projeto que ti-
nha como objetivo, além de organizar a informação e 
criar uma ponte constante com associados e sociedade 
civil, transformar o site em um portal, com páginas es-
pecífi cas para cada uma das dezenove divisões técnicas 

Comunicação Portal do Clube de Engenharia:
maior contato com a sociedade civil

Há poucos meses do seu terceiro aniversário, o Portal da Engenharia é considerado uma das principais ferramentas 
de diálogo e afirmação das propostas em pauta nos debates nacionais dos quais o Clube participa

do Clube. “Foram criados espaços para que cada DTE 
pudesse se utilizar e realizar todo um trabalho de im-
plementação e divulgação de suas atividades, compre-
endendo fóruns de discussão, artigos, notícias, vídeos, 
publicações etc., o que o site antigo não permitia. Essa 
foi uma importante conquista para que pudesse haver 
mais visibilidade nas atividades das divisões técnicas”, 
lembra Patusco.

Informação a um clique
Aglutinador de um grande bolsão de conhecimento, o 
Clube de Engenharia sempre buscou difundir as infor-
mações técnicas e políticas – de forma apartidária – em 
eventos gratuitos e abertos à sociedade civil. Levar esses 
eventos e seus debates técnicos e sociais para a rede foi 
uma das prioridades do projeto de comunicação que 
nasceu na ocasião das festividades dos 130 anos. “O 
Clube de Engenharia como entidade da sociedade civil 
deve não só lidar com os aspectos técnicos da engenha-
ria, mas também estar na defesa das causas sociais em 
benefício da população. Colocar todo o conhecimen-
to que o Clube acumula entre seus associados, e nos 
eventos que promove, em um veículo de fácil consulta 
e assimilação, é uma forma democrática de unir essas 

duas preocupações. E na medida que novas formas de 
comunicação surjam, o Clube deve estar atento para 
essas mudanças e atuar de forma a poder dar respostas 
adequadas”, destaca Patusco.

Caminho natural nos dias de hoje, o Portal não é o 
único canal de comunicação do Clube na rede. A pá-
gina do Clube no Facebook vem registrando um bom 
desempenho desde que foi colocada no ar. As publi-
cações, fruto da parceria da área de comunicação com 
as divisões técnicas especializadas, têm alcançado entre 
400 e 1.000 pessoas cada. Cobrindo diversos assuntos 
relacionados às engenharias, à tecnologia e à sociedade, 
as publicações do Clube no Facebook têm tido retorno 
em comentários e compartilhamentos. Para Patusco, as 
diversas contribuições que vêm da sociedade civil en-
riquecem o debate e dão uma dinâmica que anterior-
mente não existia. “Com as diversas DTEs produzindo 
matérias para a página do Facebook a tendência dessa 
participação é de um crescimento ainda maior, propor-
cionando um conjunto de informações relevantes à situ-
ação atual da engenharia nacional, nos aspectos técnicos 
das diversas especialidades, das carreiras e seu exercício 
profi ssional, e de como o desenvolvimento tecnológico 
pode auxiliar e melhorar nossas vidas”, destaca Patusco.

Entidades de classe da engenharia, arquitetura e agronomia se mobilizam pela aprovação do projeto de lei 
que irá transformar as carreiras técnicas em típicas de Estado. O impacto será sentido diretamente na vida 

da sociedade, com planejamento, mais segurança e bons projetos públicos

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 013/2013, que al-
tera a Lei 5.194, representa uma grande vitória para 
os engenheiros, arquitetos e agrônomos. Sua aprovação 
fará com que o Estado garanta a atuação desses profi s-
sionais como um serviço público. A vitória é da socie-
dade civil, que viverá com mais segurança e estabilidade 
garantidas por corpos técnicos que não serão dissolvi-
dos ao longo dos grandes projetos, como vem acon-
tecendo nas últimas duas décadas. Para debater a ofi -
cialização da engenharia, agronomia, arquitetura como 
carreiras típicas de Estado, o Clube de Engenharia, por 
meio da divisão técnica especializada de Engenharia do 
Ambiente (DEA), em parceria com a Sociedade dos 
Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro 
(SEAERJ) e a Associação Nacional dos Servidores En-
genheiros, Arquitetos e Agrônomos do Poder Executivo 
Federal (ANSEAF) promoveu, no dia 18 de agosto, a 
mesa redonda A Engenharia e Arquitetura como carreiras 
típicas de Estado: em votação no Senado.

Participaram da mesa redonda o diretor do Clube de 
Engenharia e conselheiro federal do Confea, Arciley Pi-
nheiro; os presidentes da ANSEAF, José Roberto Senno; 
da SEAERJ, Joelson Zuchen; do Instituto Estadual de 
Engenharia e Arquitetura (IEEA), José Francisco Boe-
chat; do Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia do Estado do Rio de Janeiro (CREA-RJ), Agostinho 
Guerreiro; do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU-RJ), Sydnei Menezes; e o representante do sena-
dor Marcelo Crivella, diplomata Sebastião Neves.

Construindo uma nação
O PLC 013/2013 tramita no Congresso desde 2010. 
Aprovado em 2012 na Câmara dos Deputados e en-
viado ao Senado em 2013, a matéria passou pela Co-
missão de Assuntos Sociais e deverá ser votada em bre-
ve pela Comissão de Constituição e Justiça. Segundo 
Senno, um dos principais defensores do projeto de lei 
junto ao Congresso, todo o processo tem exigido um 
trabalho de proximidade com os parlamentares e, ao 

lado do conselheiro do Clube de Engenharia, Ibá dos 
Santos Silva, e de Arciley Pinheiro, visitou os corredo-
res e gabinetes dos deputados e senadores inúmeras ve-
zes, além de dialogar com entidades representantes dos 
engenheiros e arquitetos em todo o país. 

“Na Constituição há mais de 50 regras para o governo fe-
deral que exigem a participação de engenheiros, arquitetos 
e agrônomos. Sem eles o governo não pode executar es-
sas regras, como o controle dos portos e aeroportos, que é 
uma estratégia de Estado. O subsolo brasileiro é da união. 
Quem vai cuidar dos subsolos são geólogos e engenheiros. 
Daí a importância do projeto”, explica. Senno destaca, 
ainda, que há um projeto – 3351, de 2012 – que inclui 
na luta pelo reconhecimento das carreiras técnicas como 
típicas de Estado, os geógrafos e geólogos, que também 
têm grande participação nos projetos de governo. 

Leia a cobertura completa no Portal do Clube de En-
genharia, (www.clubedeengenharia.org.br) na página 
da Divisão Técnica de Engenharia do Ambiente (DEA). 
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Conselho Diretor Inovação como meta
Diferencial produtivo no cenário internacional, o Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é hoje uma das ferramentas do 
governo para instalar políticas que alimentem a inovação no país 

• Quer saber o que acontece diariamente, o que virou 
notícia e o que vai acontecer no Edifício Sede Edison 
Passos e no país? Navegue no Portal da Engenharia. 
Veja lá, por exemplo, a cobertura das últimas palestras 
das Divisões Técnicas Especilizadas e o dia a dia das 
eleições para a renovação do Conselho Diretor.

• O ex-senador Saturnino Braga publicou artigo sobre o 
Documento aos Candidatos à Presidência da República. 
No artigo, além de apresentar o documento, Saturnino 

fala do papel do Clube na busca do comprometimento 
dos candidatos com o desenvolvimento soberano do 
país. O artigo publicado no Correio Saturnino está no 
Portal do Clube.

• O vídeo da mesa redonda “Plano Brasil 2022: pers-
pectivas para o Rio e o País” já está disponível no 
banner “Vídeos” na página principal do portal. No 
evento, o diplomata Samuel Pinheiro fala sobre o Pla-
no Brasil 2022, documento que traz propostas que 

buscam dar suporte estratégico ao futuro do país, lan-
çado durante o governo Lula, do qual foi ministro de 
Assuntos Estratégicos.

• Buscar um jornal antigo para pesquisar determinado 
tema que foi pauta em meses passados é comum. É 
por isso que todos os exemplares do Jornal do Clube 
de Engenharia, a partir da sua edição no 500, estão 
disponíveis para consulta e download. Acesse, na 
Home, o banner “Jornal do Clube de Engenharia”. 

Portal da Engenharia: navegar é preciso

Embora seja sempre associada a alguma invenção ou 
desenvolvimento tecnológico, a inovação é mais ampla. 
O conceito adotado em todo o mundo é o do Manual 
de Oslo, de 2005. Segundo o documento, a inovação 
pode ser entendida como a implantação de um pro-
duto – bem ou serviço – novo, ou signifi cativamente 
melhorado; um processo ou novo método de marke-
ting; e, ainda, novo método organizacional nas práti-
cas de negócio, na organização do local de trabalho ou 
nas relações externas. Sistematicamente apontada pelo 
governo federal como uma prioridade, no Plano Brasil 
Maior, a política industrial do governo Dilma, a ino-
vação é um dos destaques e perpassa todos os temas 
tratados. Dentro desse esforço, o Inmetro tomou para 
si a responsabilidade de incentivar a inovação no país. 

A decisão do Inmetro encontra eco nos grandes insti-
tutos de metrologia no mundo. O National Institute of 
Standards and Technology (NIST), nos Estados Unidos, 
tem como missão “promover a inovação e a competi-
tividade industrial pelo avanço da ciência da medição, 
dos padrões e da tecnologia, de maneira a apoiar a segu-
rança econômica e implementar a qualidade de vida”. 
A presença da inovação também pode ser encontrada 
nas missões dos institutos japonês, inglês e holandês, os 
mais respeitados no mundo. O Inmetro também tem a 
inovação entre os seus objetivos:  sua missão institucio-
nal é prover confi ança à sociedade brasileira nas medi-
ções e nos produtos através de metrologia e avaliação de 
conformidade e promover harmonização das relações 
de consumo, a inovação e a competitividade no país. 

Para falar dessa postura do instituto, seu 
presidente Oscar Acselrad, ex-professor da 
COPPE/UFRJ, compareceu à reunião do Con-
selho Diretor do Clube de Engenharia no dia 
25 de agosto. “A ciência da metrologia está 
englobada no que se convencionou chamar de 
Tecnologia Industrial Básica, que é uma asso-
ciação da ciência da metrologia, com a ciência 
da avaliação da conformidade – que busca ates-
tar que um produto, processo ou serviço atende 

os requisitos de uma norma ou regulamento usando 
ferramentas como acreditação, certifi cação etc. –  e 
a ciência de normas e regulamentos técnicos que são 
apropriados para a parte de uniformização e melhoria 
da qualidade. A inovação surge como uma associação 
dessas três ciências em apoio ao desenvolvimento do 
setor produtivo”, explica Oscar.

Reformulação científi ca
Nascido em 1973 como parte do acordo nuclear entre 
Brasil e Alemanha, quando era necessário melhorar a 
qualidade da indústria brasileira para se atingir os re-
quisitos mínimos para a indústria nuclear, o Inmetro 
precisou fazer uma reformulação em sua estratégia em 
2004. Reconhecido em todo o país – e fora dele – por 
seu papel fi scalizador e certifi cador, o instituto reconhe-
cia a necessidade de ter uma base científi ca instalada, 
algo que se fazia cada vez mais necessário para suprir as 
demandas e vencer os desafi os. “Estava claro que sem a 
competência científi ca e tecnológica necessárias, fi cava 
muito difícil ter a credibilidade internacional que hoje 
se exige das instituições metrológicas para participar 
de processos de certifi cação, acreditação e avaliação da 
conformidade”, explicou o presidente. 

O resultado da reformulação estratégica com foco na 
tecnologia é evidente. Hoje, é mais fácil exportar pro-
dutos nacionais que tenham a marca de certifi cação 
do Inmetro, graças ao reconhecimento internacional. 
“Esse reconhecimento não vem de graça. O Inmetro 

é, de fato, uma instituição científi ca. Acrescentou mais 
esse aspecto ao seu desenvolvimento. Temos um cam-
pus de laboratórios de primeira qualidade e pessoas de 
grande competência trabalhando conosco. Em 2004, 
o instituto tinha oito doutores em sua equipe. Hoje, 
somos 220”, destacou Oscar. O instituto americano, 
um dos padrões de referência para o Inmetro, possui 
400 doutores e já ganhou quatro Prêmios Nobel por 
trabalhos realizados.

Enfrentando desafi os
O caminho a ser trilhado pelo país até a implantação 
da inovação como costume e realidade é longo. O Bra-
sil tem uma boa produção científi ca, ocupando a 13a 
posição no que se refere à produção mundial. Somos 
responsáveis por cerca de 2,5% da produção científi ca 
mundial. Além disso, há um crescimento contínuo e 
sustentável na produção nacional de mestres e douto-
res. Existem, no entanto, desafi os a serem vencidos. De 
acordo com os índices que medem as práticas inovado-
ras dentro dos países, o Brasil está em 64o lugar, ainda 
que fi gure entre as 10 maiores economias do mundo. 
“Nossa produção científi ca refl ete uma política correta 
de desenvolvimento científi co e tecnológico, mas ainda 
dependemos muito da exportação de manufaturados. 
Nossa indústria não está conseguindo agregar valor 
para fazer juz ao que já temos de competência pessoal e 
produção científi ca”.

O abismo entre o que o país tem de competência aca-
dêmica e científi ca e o quanto a indústria se apropria 
disso para agregar valor ao que produz tem se mostrado 
difícil de ser superado e o baixo investimento em ciên-
cia e tecnologia é mais um fator que pesa nessa equação. 
“É difícil superar esse desafi o. Vemos uma série de ini-
ciativas do governo e do setor privado e há um diálogo 
produtivo entre esses dois atores. O Programa Ciência 
Sem Fronteiras tem tido bons resultados e há a expecta-
tiva de que venha a dar frutos no futuro, mas não é uma 
iniciativa de curto prazo”, conclui Oscar. 

De acordo com os índices que medem as práticas inovadoras, o Brasil está 
em 64o lugar, ainda que fi gure entre as 10 maiores economias do mundo.
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Em busca de soluções seguras para o transporte no Rio
Comitiva do Clube de Engenharia visita o Centro de Controle Operacional do BRT e faz a viagem do Terminal Alvorada até o Aeroporto Internacional 

Tom Jobim para analisar o projeto de mobilidade urbana e as medidas de segurança da maior obra que a Prefeitura do Rio de Janeiro já realizou

Inaugurado em 1o de junho, o corredor expresso de 
Bus Rapid Transit (BRT) da  Transcarioca entrou para 
a história da cidade: foi a maior das intervenções rea-
lizadas no contexto da Copa do Mundo de 2014. Em 
apenas dois meses de funcionamento, a Transcarioca já 
batia o recorde de um milhão de passageiros pagantes 
transportados ao longo dos 27 bairros por onde passa 
em seu trajeto do Terminal Alvorada, na Barra da Ti-
juca, ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha 
do Governador. Os números impressionam: no Tran-
soeste trafegam hoje 200 mil passageiros por dia. O 
trajeto entre a Barra e Santa Cruz, que antes levava 
cerca de duas horas e meia, com 140 ônibus em cir-
culação em 57 quilômetros, hoje leva apenas 40 mi-
nutos. O Transcarioca, o corredor expresso mais novo, 
por onde os associados do Clube passaram, já registra 
50 mil passageiros por dia em seus 60 ônibus articu-
lados. O sistema tem 39 quilômetros de extensão. Ao 
longo dele, 10 viadutos, nove pontes, três mergulhões, 
47 estações e cinco terminais.

Conhecer de perto as obras de infraestrutura da cida-
de e do país sempre fez parte do trabalho do Clube de 
Engenharia que, ao longo de seus 133 anos, oferece à 
sociedade a experiência e os conhecimentos técnicos 
construídos ao longo de mais de um século. O Clube 
vem ocupando espaço entre as entidades ouvidas pelo 
Poder Público, quando o conhecimento técnico é deter-
minante para a vida da cidade, construindo espaços de 
colaboração direta.

Foi nesse contexto que, no dia 12 de agosto, uma co-
mitiva do Clube de Engenharia realizou visita técnica à 
Transcarioca. A convite da Secretaria de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconserva), o presidente Francis Bo-
gossian, o diretor Luiz Carneiro, os conselheiros Mano-
el Lapa e Silva, Benedicto Humberto Francisco, Sergio 
Medina Quintela, José Luiz Salgueiro, Clovis Augusto 
Nery, Miguel Antonio Bahury, Edson Avellar e os as-
sociados Luiz Ricardo Rauen e Milton Lima visitaram 
o Centro de Controle Operacional do BRT, na Barra 
da Tijuca, recebidos pelo secretário Marcus Belchior, da 
Seconserva. “Nessa visita, o Clube não só vem dar um 
parecer sobre as travessias. É também mais um passo e 
no exercício da colaboração que sempre pretendi com 

municípios, estados e governo federal”, destacou Francis 
na ocasião. “A cidade está passando por um profundo 
processo de modifi cação urbanística de mobilidade e o 
Clube de Engenharia é um grande parceiro. Nada me-
lhor que receber técnicos da entidade, com seu olhar 
específi co e técnico para ajudar a prefeitura a melhorar 
o sistema”, explicou o secretário Belchior.  

Tecnologia e legado
O Centro de Controle Operacional do Consórcio BRT, 
no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca é um prédio 
de 1,3 mil metros quadrados que concentra as equipes 
que monitoram 24 horas por dia o funcionamento dos 
corredores expressos da cidade, o Transcarioca, o Tran-
soeste – que faz conexão com a primeira no Terminal 
Alvorada – e o Transolímpico, que funcionará a partir 
de 2016 ligando a Barra a Deodoro. Segundo o geren-
te de Operação do BRT, Alexandre Correia de Castro, 
“o Centro de Operações foi totalmente custeado pelas 
empresas operadoras do sistema. É um legado que os 
concessionários vão deixar para a cidade ao fi nal da con-
cessão”. A obra custou mais de R$ 12 milhões e contou 
com certifi cação ambiental desde a fase de projeto, uma 
forma de mostrar compromisso do setor com a renova-
ção da cidade, segundo o gerente.

Do Centro de Controle, os técnicos irão monitorar mais 
de 2 milhões de passageiros por dia a partir de 2016. 
No salão de operações, controladores de tráfego dos di-
ferentes corredores têm acesso a imagens das estações do 
Transcarioca e do Transoeste, além do mapa sinótico, 
que dá a posição de cada ônibus operando no sistema 
e imagens do interior dos mesmos. “Todo o percurso, 
trajeto e velocidade dos ônibus fi cam armazenados em 
bancos de dados. Isso permite uma fi scalização eletrôni-
ca. O sistema abre também no Centro de Controle da 
prefeitura e na Secretaria de Transporte, permitindo a 
fi scalização dos vários atores envolvidos. Temos contato 
em tempo real com os motoristas, que podem ser co-
mandados daqui para equilibrar a operação sempre que 
necessário”, informou Alexandre.

Após a visita ao centro de controle, a comitiva embarcou 
em um ônibus articulado da Transcarioca no Terminal 

Alvorada e seguiu em direção ao outro extremo, na Ilha 
do Governador. No trajeto, além do secretário Belchior 
e do assessor de imprensa do Consórcio BRT, Aff onso 
Nunes, engenheiros da Rio Ônibus e da Fetranspor in-
dicaram os trechos críticos no que diz respeito ao tráfego 
e à segurança da população, como grandes cruzamentos.

Entre os muitos números dos corredores expressos im-
plantados pela prefeitura, há alguns que não são motivo 
de orgulho ou comemoração. No corredor percorrido 
pela comitiva do Clube de Engenharia, inaugurado em 
junho deste ano, o primeiro acidente aconteceu em 4 
dias de uso. A primeira morte veio menos de um mês de-
pois, dia 21 de junho, seguida de outras no mês seguinte. 
Quadro que preocupa e leva à busca de soluções para a 
questão da segurança. “Temos campanhas ininterruptas 
de reeducação e conscientização para o perigo de se cru-
zar a linha e buscamos acompanhar os números de casos 
em BRTs de outras cidades", informou Aff onso Nunes. 
É ainda na busca de soluções que Belchior lembra que 
“o BRT não é só mobilidade e planejamento viário, mas 
também uma mudança de comportamento. As pessoas 
precisam entender que precisam respeitar a sinalização 
da via expressa”, destacou o secretário. 

Informações sistematizadas e diálogo permanente de-
vem consolidar mais uma parceria do Clube de Enge-
nharia e do poder público em prol da qualidade de vida 
e segurança da população.

A partir da esquerda: diretor Luiz Carneiro; presidente Francis 
Bogossian; secretário da Seconserva, Marcus Belchior e o con-
selheiro Manoel Lapa visitam ao Centro de Controle do BRT.
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