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POR UM PROJETO DE NAÇÃO
DEMOCRÁTICO E SOBERANO

Marinha do Brasil 
comemora o SN-BR

Protótipo em terra do submarino 
nuclear está previsto para ser 
entregue em três anos. 3

Com mais de 200 anos de 
História, o IME foi, por 
décadas, a única escola de 
engenharia do país.
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SANEAMENTO BÁSICO

Passos lentos e 
ilhas saneadas

Segundo dados de 2016, 
apenas 45% do esgoto gerado 
em todo o país é tratado.

O Clube de Engenharia, em parceria com o Comitê Fluminense do Projeto Brasil Nação, iniciou com os temas Democracia 
e Soberania um ciclo de debates visando a construção de um projeto nacional, fruto da união de forças da sociedade 
brasileira. O ponto de partida é o Manifesto do Projeto Brasil Nação, lançado em 2017 com milhares de assinaturas.

Tecnologia
Nacional em
destaque

DEFESA

HOMENAGEMELEIÇÕES
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A Nação brasileira tem o direito, o dever e a 
urgente necessidade de conhecer sua própria 
História, construída pelas gerações que nos 
antecederam. De saber do extremo esforço feito 
por nossas lideranças, a partir da década de 
1930,  para que o país se transformasse, de um 
simples exportador de produtos primários, em 
uma nação industrializada. Um salto que teve à 
frente brasileiros convictos de que tínhamos de 
olhar para dentro ao construir o nosso futuro.

Em 1945 o povo brasileiro foi testemunha, 
no governo de Getúlio Vargas,do embate 
entre o industrial paulista Roberto Simonsen, 
fundador da FIESP – a principal entidade 
de classe dos industriais – e o economista 
Eugênio Gudin, arauto dos conservadores, 
historicamente vinculados a interesses 
externos. Em discussão, o papel do Estado 
e a necessidade, ou não, de industrializar o 
Brasil. Simonsen defendia um Estado forte 
e um Projeto Nacional para impulsionar o 
nosso desenvolvimento. Gudin era contra. 
Para o economista, a vocação do Brasil era a 
de ser exportador de produtos primários. Esse 
debate, desde então, condiciona o rumo da 
nossa economia, determinado pelo grupo que 
esteja no poder. À exceção de Castello Branco, 
Collor, Fernando Henrique e Dilma (2º 
mandato) os demais governos desse período, 
cada um a seu modo, tiveram compromissos 
com o desenvolvimento. Hoje o governo 
Temer caracteriza-se pelo absoluto desprezo 
ao interesse nacional. Nunca tivemos governo 
tão determinado em destruir o que é nosso.

Foi a partir da construção de um Projeto 
Nacional indutor do desenvolvimento que 
nasceram a Companhia Siderúrgica Nacional, 
o então BNDE, a Petrobrás, a Eletrobrás, a 
Embratel, a Embraer e a Embrapa. Foi delas que 
nasceu o Brasil moderno. 

Por um Projeto Nacional 
Todo esse extraordinário esforço nos levou a ser 
hoje uma das dez maiores economias do mundo. 
Por isso, é necessário reagir ao desastre em curso: 
o desmonte sistemático do Estado soberano e 
das conquistas econômicas e sociais das últimas 
oito décadas, do qual são exemplos marcantes 
o congelamento, por 20 anos, dos gastos 
governamentais pela Emenda Constitucional 
nº 95; o esvaziamento da Petrobrás, que daqui 
a pouco será apenas exportadora de petróleo 
bruto; o amesquinhamento do papel do BNDES, 
como se fora um banco privado qualquer; a 
privatização da Eletrobrás, tentativa de destruir 
o sistema interligado nacional para que a energia 
elétrica seja vendida a preços de “mercado”; e as 
reformas trabalhista, que precariza o mercado 
de trabalho, e a da previdência, que reduz a 
pó a expectativa de aposentadoria digna. Os 
resultados, à vista de todos, são índices de 
desemprego inéditos, aumento da mortalidade 
infantil e explosão da violência, nos colocando à 
beira da convulsão social.

Todos, nas mais distintas áreas, precisamos 
assumir a responsabilidade de pensar o nosso 
futuro para além dos personalismos, das paixões e 
dos partidos. Urge entender que o que une e move 
o Brasil hoje, e sua população de mais de 200 
milhões de brasileiros e brasileiras, é a necessidade 
vital de um desenvolvimento soberano e 
socialmente inclusivo, nos marcos da democracia, 
único caminho capaz de garantir e assegurar a paz 
social. Sem isso, não há polícia, não há exército, 
que dê conta de controlar a violência. 

É essa a argamassa capaz de nos unir e fortalecer 
os alicerces do projeto político de um país 
orgulhoso de sua história, que resiste e diz NÃO 
aos que acenam com o atraso e a possibilidade de 
ver o Brasil capturado pelo “mercado”.

A Diretoria

www.clubedeengenharia.org.br
mailto:comunicacao@clubedeengenharia.org.br
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Pensado 40 anos atrás, o projeto 
foi construído ao longo de vários 
governos. Desde a inauguração 
da Usina Almirante Álvaro 
Alberto, pelo então presidente 
José Sarney, passando pelo grande 
contingenciamento que o projeto 
teve entre 1997 e 2007 e a perda 
de fornecedores durante a crise 
econômica, até o presente, o projeto 
resistiu e não para desde 2007. 

O novo marco na história da 
indústria de defesa é um modelo em 
tamanho real do equipamento que 
deverá garantir a segurança da costa 
brasileira e das áreas do Pré-Sal.  

“Uma das funções do protótipo em 
terra é a preparação de operadores 
e sua qualificação operacional 
perante a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN). Esse é 
um processo contínuo: preparação 
e qualificação de um operador de 
reator nuclear demandam cerca 
de cinco anos, tempo que pode ser 
menor no futuro”, destaca o Contra-
Almirante Ferreira Marques.

Para apresentar os avanços, a 
Marinha promoveu uma visita de 
órgãos de imprensa às obras do 
Laboratório de Geração de Energia 
Núcleo Elétrica (LABGENE), no 
Centro Tecnológico da Marinha 
em São Paulo (CTMSP), em 
Iperó, interior de São Paulo, onde 

Novo marco na história nuclear brasileira
“A ressurreição de Lázaro”. Essa foi a parábola bíblica usada pelo Contra- 

Almirante André Ferreira Marques, diretor de Desenvolvimento Nuclear da 
Marinha, para se referir ao marco simbolizado pela entrega, em três anos, de 
um protótipo em terra, em tamanho real, do Submarino Nuclear Brasileiro.
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o protótipo está sendo montado. 
Ali, todos os componentes, em 
tamanho real, incluindo o sistema 
de propulsão do submarino, 
serão instalados no enorme setor 
cilíndrico de aço, com 10 metros 
de diâmetro, por cerca de 700 
homens que se revezam em turnos. 
A ideia é se certificar de que todos 
os componentes do sistema caibam 
e se encaixam perfeitamente. Os 
principais equipamentos já estão 
prontos. As construções civis 
estão em 80% e a montagem 

eletromecânica tem 20% de sua 
construção finalizada.

Em quatro décadas o projeto 
consumiu US$ 2,5 bilhões (cerca 
de R$ 10 bilhões), em meio a 
problemas financeiros e cortes de 
verbas que resultaram em redução 
de 50% na área de pessoal. A 
perspectiva é de que até dezembro 
de 2021, quando o submarino 
“terrestre” equipado com o reator 
nuclear entrará em funcionamento, 
mais R$ 2,2 bilhões sejam 
investidos. A versão definitiva, que 
vai para o oceano ficará pronta entre 
2028 e 2030.

O uso de protótipo em escala real, 
auxilia a medir e testar sistemas 
para a qualificação de métodos de 
projeto e fabricação, operação e 
manutenção, envolvendo materiais, 
componentes eletroeletrônicos e 
mecânicos, entre outros. “Somente 
com o teste integrado, com tudo 
funcionando conjuntamente é 
que certos desempenhos podem 

ser atestados antes de embarcar 
um equipamento ou sistema no 
submarino, prática comum na 
indústria de sistemas avançados. 
Nessa linha de ação, o LABGENE 
é o protótipo em terra dos sistemas 
de geração de energia e propulsão 
a serem incorporados no projeto e 
construção do SN-BR.

O protótipo pronto será o 
resultado de um grande trabalho 
integrado. Toda a parte nuclear 
e sistemas auxiliares integram os 
trabalhos do Programa Nuclear da 
Marinha (PNM), voltados para o 
LABGENE e para o Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos 
(PROSUB). Assim sendo, o Centro 
de Tecnologia da Marinha em 
São Paulo (CTMSP) gerencia o 
fornecimento do vaso do reator, os 
geradores de vapor, as bombas de 
circulação e outros equipamentos, 
para geração de energia nuclear, 
segundo critérios de segurança e 
licenciamento nuclear e ambiental.

Além do LABGENE, o CTMSP 
se encarrega de diversos assuntos 
na área nuclear. Diferente do 
PROSUB, o LABGENE 
não participa do programa de 
transferência de tecnologia 
entre Brasil e França: todas as 
tecnologias ali são nacionais. “Para 
citar os trabalhos mais relevantes, 
o CTMSP fornece: sistemas de 
enriquecimento de urânio para 
as Indústrias Nucleares do Brasil 
(INB); urânio enriquecido para o 
Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares (IPEN) voltado para a 
produção de radiofármacos; sistemas 
inerciais para a Petrobrás e MB; 
e desenvolve materiais avançados 
como aços especiais e fibra de 
carbono para uso na indústria 
nacional”, finaliza o Contra-
Almirante Ferreira Marques.

Link: https://bit.ly/2Lo8myj

Protótipo em tamanho natural do Submarino Nuclear Brasileiro (SNB), no Centro Tecnológico da 
Marinha em São Paulo (CTMSP), onde está sendo montado.

https://bit.ly/2Lo8myj
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É preciso avançar na 
CONSTRUÇÃO  DE 
UM ESTADO 
DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO  
O Clube de Engenharia e o Comitê Fluminense do Projeto Brasil 
Nação apresentam a atores políticos do campo democrático um 
ciclo de quatro debates que têm por objetivo discutir um Projeto 
para o Brasil a partir de grandes temas: Democracia, Soberania, 
Desenvolvimento Econômico, e Direitos Civis e Inclusão Social. 
Havendo um quinto encontro, ele deverá ocupar-se da formulação da 
síntese dos debates dos quatro eventos anteriores e de suas conclusões. 

Com auditórios lotados, respectivamente em 12 de abril e 3 de maio, 
o tema “Democracia” reuniu Carlos Moura, secretário-executivo 
da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB); o ex-ministro Roberto Amaral, 
presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos (Ibep); e 
Saturnino Braga, presidente do Centro Celso Furtado, tendo como 
moderador Antônio Carlos Biscaia, membro do Comitê Fluminense 
do Projeto Brasil Nação (CFPBN). O segundo dos quatro painéis 
da série debateu o tema “Soberania” com o embaixador Samuel 
Pinheiro Guimarães; Felipe Coutinho, presidente da Associação dos 
Engenheiros da Petrobras (AEPET); Ildeu Moreira, presidente da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), com a 
moderação de Francis Bogossian, presidente da Academia Nacional 
de Engenharia (ANE) e ex-presidente do Clube de Engenharia.

O objetivo da proposta é sensibilizar atores sociais e convencê-los 
da necessidade inadiável de um projeto de longo prazo, capaz de 
alcançar a unificação das forças democráticas e progressistas que 
façam frente, nas próximas eleições e além delas, ao rolo compressor 
da ofensiva conservadora que atinge tanto o Brasil quanto a 
América Latina. O ponto de partida foi o Manifesto do Projeto 
Brasil Nação, lançado em 2017, com milhares de assinaturas.

Carlos 
Moura

Pensar a democracia é pensar formas de superar as mazelas 
que nos corroem, sobretudo na perspectiva de superar as 
desigualdades. É impossível abordar esse tema sem fazer uma 
reflexão a respeito das desigualdades. Sair da crise pode exigir 
que o país olhe para questões que deixou em suspenso por 
muito tempo. Será necessário encarar problemas de base, saldar 
dívidas históricas e buscar suas consequências. Esse é um país 
campeão das desigualdades. E Justiça, Democracia, Soberania 
não se completam em meio a discriminações de negros, mulheres, 
deficientes, LGBTs e de todo esse imenso grupo social que é 
posto à margem da pirâmide sócio-política e econômica.

Os 10% que ganham mais dinheiro no Brasil concentram 43% 
dos rendimentos mensais, estimados em R$ 263 bilhões. Eles 
recebem o mesmo que os 80% mais pobres da população. Cerca 
de 12 milhões de pessoas concentram uma renda equivalente 
àquela de quase 100 milhões de pessoas. Não haverá democracia 
e desenvolvimento num quadro desses. As mulheres mantêm 
a diferença salarial em relação aos homens, recebendo 77% 
do salário masculino. Entre negros e brancos, o fosso social 
permanece, com os pardos ganhando 57% do salário dos brancos. 
Há algo errado aí.

A Constituição proclama uma sociedade livre, solidária, 
igualitária, mas seguimos rumando para longe disso. No ano 
passado, 61 camponeses e 118 indígenas foram assassinados. 
Jovens negros seguem sendo mortos por agentes do Estado.

Não há Estado Democrático de Direito sem uma vida dentro do 
que garante a Constituição, com direitos humanos respeitados.

Carlos Moura,  Advogado e secretário-executivo da Comissão 
Brasileira de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB)
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Leia mais no Portal do Clube de Engenharia: http://bit.ly/PainelDemocracia

www.clubedeengenharia.org.br
http://bit.ly/PainelDemocracia
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DEMOCRACIA
A crescente e histórica desigualdade da sociedade brasileira, marcada hoje por uma crise que desagrega o país, exige 
um projeto de Nação, e é imprescindível na defesa da democracia e dos direitos humanos para que esse projeto se 
faça possível. Essa foi uma das principais mensagens do painel “Construção de um Estado Democrático de Direito” 

protagonizado pelos palestrantes Carlos Moura, Roberto Amaral e Saturnino Braga:

Roberto 
Amaral

Saturnino 
Braga

É preciso fazer de conta, abstrair a nossa realidade, para debater esse 
tema, esquecer que vivemos a mais profunda crise institucional desta 
República, o momento mais grave da história republicana. Mais que 
1964, por suas consequências mais perdurantes. Ainda assim eu me 
pergunto se é possível falar sobre Estado Democrático, Democracia e 
Direitos nesta sociedade que o Moura acabou de reduzir em números. 
Um Estado fundado na luta de classes, que direito ele vai proclamar? 
Não foi à toa que uma simples inclinação à direita significou a 
supressão de direitos trabalhistas e sociais e o fortalecimento do capital. 
Na história brasileira, raramente a estrutura de dominação sofre 
ruptura. Toda vez que chegamos em um impasse, se faz a conciliação às 
custa dos direitos dos trabalhadores. E se ilude quem pensa que essas 
rupturas aconteceram nas bases. Elas se deram toda vez que o “topo” 
desconfiou que as bases desejavam subir. Assim foram as rupturas em 
1954, 1955, 1961, 1964 e em 2016. Sempre pelo comando, sempre pela 
administração da classe dominante. Para ser democrático, um Estado 
precisa ter um mínimo de independência. Ela só é alcançada com a 
produção de saber científico e tecnológico nacional e sua acumulação. 
Essa produção somente ocorre quando esse conhecimento é fruto de 
um projeto nacional. Precisamos decidir qual é a nossa identidade 
como brasileiros? Qual o nosso papel na América Latina? Qual o nosso 
papel como construtor da paz e da guerra diante da concentração do 
latifúndio, da destruição da indústria nacional? Como permitir que o 
país seja hoje o que era em 1930: um exportador de grãos e matérias 
primas? Precisamos descobrir o que nos unifica. Que valor nacional é 
comum a nós todos, independente das nossas diferenças. O que nos 
reúne? O que constitui a Nação Brasileira?

Há 100 anos a democracia começou a ser fortemente criticada 
por supostas ineficiências e instabilidades, o que fez prosperar o 
fascismo, que até a substituiu em 1937. É importante que o regime 
democrático como única proposta seja fortalecido. A crítica hoje 
é pela representatividade, que foi praticamente destruída. Hoje o 
político representa o seu financiador, não o povo. Somente na defesa 
da democracia é que o Projeto Nacional exposto por Roberto Amaral 
se torna possível. Três fatores dificultam enormemente a prática 
democrática no Brasil: a falta de cultura política democrática; a 
desigualdade que o Carlos Moura ressaltou; e o interesse do grande 
capital estrangeiro. Não há nada que substitua a democracia, esse 
regime de igualdade na escolha do governo, na questão eleitoral, 
partidária, do debate, na formação da esfera pública. Claro que temos 
sempre a ameaça do poder do grande capital, que não quer deixar 
o Brasil ser uma presença independente no mundo. E também da 
elite, associada ao grande capital e à mídia. Mas não podemos cruzar 
os braços. Temos de pensar como aperfeiçoar a democracia. É o que 
o Clube de Engenharia e outras instituições estão fazendo: discutir 
o Brasil, um Projeto de Nação, para formar a cultura democrática. 
Reduzir a influência do poder econômico na política, com medidas 
importantes, como a proibição do financiamento empresarial. Eu, que 
participei da luta pelo restabelecimento da democracia, comemorei 
quando Fernando Henrique Cardoso e Lula completaram seus 
mandatos. Achei que a democracia tinha se consolidado no Brasil. 
Hoje, me pergunto que cultura democrática, que apreço à democracia 
tem a nação brasileira que fica aceitando esses golpes e não luta para 
preservar a democracia como sistema de governo?

Ex-ministro Roberto Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de 
Estudos Políticos (Ibep)

Saturnino Braga, presidente do Centro Celso Furtado e conselheiro do 
Clube de Engenharia
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São muitas as áreas em que é possível identificar as questões em que 
o Brasil foi soberano – ou subserviente - ao longo de sua História. 
Tais questões e níveis de soberania mudam de acordo com as 
políticas implementadas por diferentes governos e vão da periferia 
e total vassalagem até a postura internacional como um player 
relevante e central. 

O país oscila graças a uma elite que, historicamente, sempre foi 
alinhada com interesses internacionais. O momento, no entanto, é 
crucial para o país: nenhum governo ao longo da história do Brasil 
independente foi tão descompromissado com os interesses nacionais. 
Nenhum abriu mão de forma tão flagrante e dócil da nossa 
soberania. Esse foi o tom do discurso do presidente Pedro Celestino 
na abertura do segundo evento do ciclo organizado pelo Clube em 
parceria com o Comitê Fluminense do Projeto Brasil Nação, que 
permeou toda a discussão.

No encontro, soberania, ciência, diplomacia e energia estavam em 
foco. Pensar a relação entre Ciência e Tecnologia, desenvolvimento 
nacional e resistência à crise e ao desmonte da engenharia são 
fundamentais para o surgimento de um Projeto de Nação Soberana. 

Na mesa, três dos principais setores que interferem diretamente na 
construção do país soberano estavam representados:

Samuel 
Pinheiro

A soberania é a capacidade que uma sociedade tem de se organizar de 
acordo com certas normas de convivência social e impedir que outros 
países interfiram fortemente, determinantemente, nos seus diversos 
campos. Teoricamente, é um princípio das Nações Unidas. Na prática, 
vivemos um sistema internacional imperial e não democrático. Ao 
final da Segunda Guerra Mundial, os EUA exerciam uma hegemonia 
extraordinária. Então, organizaram o mundo. O sistema político foi 
moldado na ONU e ali se estabeleceu o Conselho de Segurança, com 
os cinco estados que monopolizam a Força Militar. Organizaram o 
sistema econômico criando, dentre outros órgãos, o Fundo Monetário 
Internacional e o Banco Mundial. Organizaram o sistema militar 
através do Tratado de Não Proliferação.
Nessa ordem das coisas, há um sistema imperial. Os EUA 
se consideram líderes do mundo, que estão acima do direito 
internacional, já que o Conselho de Segurança não pode examinar 
nenhuma questão em que haja um veto. E nesse sistema imperial, 
a soberania é um problema. Há uma periferia desenvolvida pela 
Europa, como Inglaterra, França, Alemanha, que se acha no direito de 
ser consultada, o que nunca acontece. Depois, há uma periferia tipo 
Espanha, Portugal. São resorts, grandes spas. Depois vêm as periferias 
das ex-colônias, que é onde estamos, junto da África, Ásia... E do lado 
de fora do Império estão os contestadores: a Rússia e a China. Dentro 
da periferia há as províncias rebeldes, como a Venezuela, o Irã, a 
Coreia do Norte, desenvolvendo mísseis e empurrando seus programas 
nucleares à revelia do Império... E há as províncias submissas. O Brasil 
hoje é uma província submissa.
O que estamos vivendo hoje é o maior ataque à soberania de nossa 
história. Estamos permitindo que os interesses estrangeiros –  leia-se 
os interesses do Império – nos dominem por completo e temos que 
lutar contra isso. Certamente, para isso, precisamos de democracia, 
desenvolvimento, justiça social e soberania em um cenário onde o 
poder está nas mãos de um governo comprometido não com o capital, 
mas com o capital estrangeiro.

Samuel Pinheiro Guimarães, embaixador

É urgente a 
AFIRMAÇÃO DA 
SOBERANIA 
BRASILEIRA

O PAÍS

Leia mais no Portal do Clube de Engenharia: http://bit.ly/PainelSoberania

www.clubedeengenharia.org.br
http://portalclubedeengenharia.org.br/2018/05/04/soberania/
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Felipe 
Coutinho

Ildeu 
Moreira

 O Pré-Sal é um recurso muito grande, mas as necessidades não 
atendidas da nossa população são ainda maiores. Imaginar o 
desenvolvimento do Brasil por meio da exportação de petróleo nada 
mais é que ilusão. Não há petróleo, nem do pré-sal, que faça um país 
continental, de 207 milhões de habitantes, se desenvolver. O pré-sal não 
é passaporte, bilhete premiado. Para ser aproveitado, o petróleo precisa 
de soberania: ter planejamento, engenharia, política pública, Itamaraty e 
Forças Armadas. Tem inclusive que não medir tudo que temos. Temos 
que parar de ser ingênuos. Quanto mais descobrimos do Pré-sal, mais 
vulneráveis estamos porque nossas forças armadas não têm condições 
de nos proteger. Temos que cuidar de proteger essa riqueza, não atrair o 
interesse internacional, fazer eles reativarem a 4ª frota, como aconteceu.
A construção da ignorância se exacerbou violentamente a partir das 
revelações da Lava-Jato em 2014. Construiu-se o mito da Petrobras 
quebrada, mesmo com reservas sempre acima de 20 bilhões de 
barris de petróleo, com geração de caixa na ordem de 25 bilhões de 
dólares por ano, com índice de liquidez corrente — que sinaliza a 
capacidade de pagamento de compromissos, principalmente no curto 
prazo — nunca próximo de precisar de socorro de caixa da União. 
Quem sempre deu socorro ao caixa da União foi a Petrobras. Sua 
situação financeira, mesmo no auge da crise, era muito melhor que das 
multinacionais, em termos de reservas e de liquidez corrente.
Os desdobramentos, com o rebaixamento da nota atribuída pelas 
agências de classificação de risco “independentes” reforçam que é 
preciso repensar a relação do Brasil com o mundo no sentido de 
entender a centralidade da soberania — da independência — do 
país como estratégia de sobrevivência frente aos diferentes interesses 
sobre nossas riquezas. Estamos entrando no primeiro ciclo colonial 
do século 21 com a exportação de petróleo cru por multinacionais. 
Nenhum país se desenvolveu exportando petróleo dessa forma. Não 
há paralelos no mundo.

O desmonte da ciência no Brasil, acelerado desde 2016 é ainda 
mais ameaçador por conta da Emenda Constitucional nº 95, que 
congela os gastos públicos por 20 anos, quebrou um processo de 
fortalecimento do setor que, apesar de dificuldades históricas, vinha 
avançando nos últimos anos. Os dados reforçam o desenvolvimento 
da ciência brasileira, como o crescimento de 94% no número de 
doutores, 59% no número de mestres e 193% no número de mestres 
profissionais entre 2013 e 2016 em comparação a 2010 e 2012. 
Segundo a última avaliação da Capes, de 2017, já temos cursos de 
pós-graduação em todos os estados brasileiros, e o Brasil ocupa o 
13º lugar entre os países de maior produção científica, resultado 
de investimentos continuados nas universidades e institutos de 
pesquisas, em particular do CNPq, da Capes e da Finep, e das 
fundações estaduais de amparo à pesquisa. No entanto, o impacto 
disso no sistema produtivo é muito pequeno, porque nossa 
capacidade de inovação é muito limitada. E o impacto disso na 
melhoria da qualidade de vida das pessoas é muito menor do que 
poderia ser, apesar do esforço das universidades e da pós-graduação.

Dois movimentos afetaram profundamente o setor. Um deles foi 
o “apagamento” da figura do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações, criado nos anos 1980 para impulsionar a área, que foi 
fundido ao Ministério das Comunicações em 2016. Além disso, 
a queda brutal no investimento do então MCTI a partir de 2013: 
de 8,4 bilhões de reais naquele ano para 3 bilhões em 2017. Como 
ter soberania, sem Ciência, sem Tecnologia e sem Engenharia? 
Sem capacidade de gerir o próprio país? Temos de conjugar um 
movimento de resistência, o discurso de contraposição às políticas 
gerais internacionais, mas não podemos perder de vista que a 
batalha a gente ganha no dia a dia, inclusive para que esse sistema 
de Ciência e Tecnologia possa ajudar no projeto de país que temos 
de construir.

Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da 
Petrobras (AEPET)

Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC)
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ELEIÇÕES

Calendário das Eleições para a Diretoria, Conselho Fiscal, renovação do terço do Conselho Diretor e 
Eleição das Mesas Diretoras das Divisões Técnicas Especializadas (DTE´s) - triênio 2018/2021

MÊS DIA HORA ASSUNTO

ABRIL 16/04 - (2ª feira) 18h
Submissão do calendário das eleições e apresentação dos números de inscrição dos últimos associados com condições de votar e com 
condições de se apresentarem como candidatos na Reunião do Conselho Diretor e de acordo com decisão do Conselho Diretor em 
10/04/2017, constante da Ata 1541. (Art. VII-3 § 1º e § 2º do Regimento Interno) e Estatuto, Título II, Capítulo I Art. 9º.

JUNHO

15 - (6ª feira) até 20h Prazo final para registro de candidaturas para a Diretoria, Conselho Fiscal e Renovação do Terço do Conselho Diretor.  (Art. VII-4 do 
Regimento Interno)

18 e 19 - (2ª e 3ª feira) Verificação dos pedidos de registro pelas Diretorias Institucionais e Financeiras (Art. VII-5 do Regimento Interno)

19 - (3ª feira) Envio de comunicação por escrito aos representantes das Chapas com irregularidades observadas (Art. VII-6 do Regimento Interno)

20 – (4ª feira) Envio de esclarecimento sobre a eleição das DTEs

20 e 21 - (4ª e 5ª feira) Regularização dos Pedidos de Registro das Chapas (Art. VII-6 do Regimento Interno) 

21 - (5ª feira) 20h Encerramento do prazo para regularização do pedido de registro de Chapas (Art. VII-6 do Regimento Interno)

25 - (2ª feira) 17h Realização de reunião com as Chapas para atendimento do Regimento Interno. Realização de sorteios (Art. VII-10, VII-11 e VII-12 do 
Regimento Interno)

27 – (4ª feira) Entrega das salas aos representantes de Chapa

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

20 - (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)

21 – (3ª feira) 18h Reunião dos coordenadores de Chapas para indicação de um fiscal por Chapa para acompanhamento da votação e do processo de apuração

22 - (4ª feira) 11h Abertura da Assembleia Geral Ordinária

22 - (4ª feira) 12h Início do 1º dia de votação

22 - (4ª feira) 20h Término do 1º dia de votação

23 - (5ª feira) 12h Início do 2º dia de votação

23 - (5ª feira) 20h Término do 2º dia de votação

24 - (6ª feira) 12h Início do 3º dia de votação

24 - (6ª feira) 20h Término do 3º dia de votação

24 - (6ª feira) 20h30 Início da apuração

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

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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HOMENAGEM

Movimento rumo ao interior do estado

A VOZ do SÓCIO
IME: berço da engenharia brasileira

Universidades particulares e públicas do Rio de Janeiro são participantes ativas no Clube de Enge-
nharia, através da Secretaria de Apoio ao Estudante (SAE),  que nos últimos meses viu seu trabalho 
envolver mais sete cidades. Existem, hoje, núcleos ou representantes filiados ao Clube de Engenharia, 
através da SAE, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) de Resende; na Universidade 
Federal Fluminense (UFF) de Volta Redonda; no CEFET de Nova Friburgo; na Estácio de Petrópolis; 
no CEFET e no Instituto Federal Fluminense (IFF) de Macaé; na Estácio de Nova Iguaçu; e na Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Veiga de Almeida (UVA) e Universidade Cândido 
Mendes (UCAM), em Niterói.

“A expansão para fora do município é natural”, afirma o coordenador da secretaria, conselheiro Stelber-
to Porto Soares, “assim como se expandiu das universidades públicas, no início do processo, para hoje 
abranger também as universidades privadas”. Para ele, o principal objetivo é a continuidade: os membros 
estudantes assíduos no Clube já começam a participar das Divisões Técnicas Especializadas (DTEs), e 
assim como são feitas reuniões com uso de aplicativos de comunicação em vídeo ou ligação para conectar 
quem está distante, também as DTEs caminharão na mesma direção. “Vamos ter que usar cada vez mais 
os meios eletrônicos para poder integrar. O que estamos fazendo é abrir o Clube para eles, contando com 
as DTEs para a contribuição dos jovens profissionais e novas tecnologias.” Link: https://bit.ly/2LlbZ8f

Prezados Senhores,

A matéria sobre a formação profissional do 
engenheiro, apresentada na página 11 do 
Jornal do Clube de Engenharia de março 
(http://portalclubedeengenharia.org.br/ar-
quivo/1521490685.pdf/documentos), aborda 
tema de grande importância, cuja discussão 
merece ser incentivada com a participação 
da academia e dos profissionais de engenha-
ria. Algo similar foi conduzido pela Boeing 
no início do século (e.g. Mc Master, J.H.; 
Komerath, N.; “Boeing-University Rela-
tions: a review and prospect for the future”, 
American Society for Engineering Educa-
tion Annual Conference and Exposition, 
Portland, 2005). (O texto) aponta os profes-
sores de 40 horas exclusivas, com doutorado, 
como um problema. Eu me incluo nesse 
grupo e, de fato, posso me tornar um grande 
problema se usar todo o meu tempo apenas 
dando aulas. Eu preciso interagir com o setor 
produtivo e também conduzir trabalhos de 
inovação, desenvolvimento e pesquisa. Se não 
seria como o tal cirurgião “que nunca usou 
um bisturi”, adequadamente mencionado. Da 
mesma forma, se a indústria não se aproximar 
da academia, não será uma boa indústria. Na 
Alemanha, que conheço desde o doutorado, 
os professores universitários de engenharia 
são de dedicação exclusiva, mas os contatos 
com a indústria são estreitos e benéficos para 
ambos os lados. No Brasil, a dificuldade está 
justamente na indústria fraca, dependente de 
conhecimentos do exterior e pouco interes-
sada na aproximação com a universidade. 
Visitas técnicas, sem dúvida, ajudam na 
formação do engenheiro, mas não serão aulas 
dadas no local de trabalho, como em “estações 
de tratamento de água”, que devem ser to-
madas como paradigma de qualidade. Difícil 
problema, uma mera reforma de ensino não o 
resolve. Precisa vontade política, cujo exemplo 
mais recente está sendo dado pela China. 
Afinal, a universidade não é o lugar do “know 
how”. Esse é o espaço da indústria. A uni-
versidade deve ser o espaço do “know why”, 
o lugar que permite a transformação e não a 
mera reprodução e repetição do que existe.

Richard M. Stephan  09/04/2018

Uma instituição tradicional, de mais de 200 anos, 
que por décadas foi a única escola de engenharia 
do país e até hoje trabalha pela tecnologia 
nacional, ganhou destaque no Almoço de 
Confraternização dos sócios do Clube, em 26 de 
Abril. O Instituto Militar de Engenharia (IME) 
foi a entidade homenageada na ocasião, tendo 
celebrada sua contribuição para o país desde 
1792, quando foi instalado com o nome de Real 
Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. 
Recebeu a homenagem o comandante e reitor do 
IME, General de Divisão Engenheiro Militar 
Hildo Vieira Prado Filho. 

A mesa de homenagem à instituição bicentenária 
foi composta por Pedro Celestino, presidente do 
Clube de Engenharia; Sebastião Soares, vice-
presidente; Francis Bogossian, presidente da 
Academia Nacional de Engenharia (ANE); Hildo 
Vieira Prado Filho, comandante e reitor do IME; 
Coronel Engenheiro Militar Armando Morado 
Ferreira, subcomandante do IME; Márcio Girão, 
conselheiro do Clube e Diretor de Planejamento 
e Gestão de Risco da Financiadora de Estudos 
e Projetos (FINEP); e Edival Ponciano de 
Carvalho, ex-comandante do IME. 

O comandante Hildo Vieira Prado Filho 
comentou o orgulho de ser reitor do IME: 

“Orgulho porque nós colhemos e trazemos 
tradição. O desafio é, a partir da tradição, sabermos 
de onde estamos vindo e projetar o futuro, para 
não ficarmos obsoletos”. Segundo Prado Filho, 
todo ano o IME forma Brasil afora cerca de 100 
engenheiros graduados, melhorando a capacidade 
científica e tecnológica do país. “Um país que 
tem a área científico-tecnológica plenamente 
desenvolvida, que domine a sua tecnologia, os seus 
produtos de defesa ou seus produtos estratégicos, 
certamente ganha qualquer guerra sem dar um 
tiro. A expressão do poder nacional científico-
tecnológico representa o quanto aquele país pode 
produzir. Representa a independência da nação”, 
afirmou. http://bit.ly/HomenagemIME

 Comandante e reitor do IME, Hildo Vieira Prado Filho
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Território democrático e políticas públicas

Aproveitamento da água da chuva: solução para crise hídrica
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Fajardo abordou o Minha Casa Minha Vida, programa que tem problemas como a má localização 
dos conjuntos habitacionais

Remontar as crescentes cidades 
brasileiras e pensar racionalmente 
as habitações populares é um dos 
maiores desafios do nosso tempo. 
Sem uma diretriz clara do Poder 
Público é o povo que dá a solução 
que encontra. Assim nascem e 
crescem as favelas. Paralelamente 
a isso, projetos são implementa-
dos, mas não resolvem a questão. 
Por incrível que pareça, na es-
fera pública o desconhecimento 
é grande em relação às políticas 
disponíveis, como ferramenta de 
ordenamento da cidade, mesmo 
em grandes prefeituras. É preciso 
uma nova agenda para as cidades, 
sob pena de estagnarmos como 
sociedade, afirmou Washington 
Fajardo, arquiteto e urbanista, 
ex-presidente do Instituto Rio 
Patrimônio da Humanidade, em 
palestra no dia 10 de abril, no 
Clube de Engenharia, quando 
confessou que foi no momento em 
que assumiu a responsabilidade 
pelo patrimônio cultural e pela 
tutela do centro histórico do Rio 
de Janeiro que tomou, de fato, 
consciência da necessidade de se 
discutir mais a cidade. 

Mesmo em uma prefeitura de grande 
capacidade técnica, com vasto espec-
tro e diversidade de servidores, alguns 
assuntos de política habitacional 
ainda soam distantes. “Ficou claro 
que existe uma grande ignorância 
em relação às habitações popula-
res, algo que acredito ser conectado 
com um período da nossa história e 
com a ideia da estética, ainda muito 
forte no Brasil. No debate de clas-
se, corporativo, de atuação cidadã, 

costumamos colocar esses pontos de 
forma quase que maniqueísta. Mo-
radia acessível, aluguel social, IPTU 
progressivo, mesmo depois de tanto 
tempo pensando as cidades e de uma 
série de legislações sobre o assunto, 
ainda são assuntos pouco conhecidos”, 
constata o palestrante no encontro 
promovido pela Diretoria de Ativi-
dades Técnicas (DAT) e pela Divisão 
Técnica Especializada de Urbanismo 
e Planejamento Regional (DUR).

A solução para a crise hídrica que 
já ocorre em alguns estados brasi-
leiros e ameaça outros pode estar 
em iniciativas individuais, como 
a utilização da água da chuva. O 
recurso pode suprir até 50% do 
consumo de água de uma residên-
cia ou estabelecimento, segundo 
o engenheiro civil especialista em 
Engenharia Sanitária e Ambiental 
Leonardo Heitor Richa Nogueira. 
No dia 09 de abril, Nogueira apre-
sentou a palestra “O aproveitamen-
to da água da chuva nas edifica-

A melhor cidade é aqui
A ideia de cidade, de uma existên-
cia mais digna no território, ainda 
não foi alcançada. Enquanto não 
conquistarmos isso, não seremos 
capazes de constituir uma cidadania 
plena, continuaremos reincidindo 
na polarização que vivemos hoje. 
“A polarização, inclusive, tem forte 
caráter territorial: organizadas em 
guetos ricos e guetos pobres, as cida-
des fomentam assimetrias e apon-
tam a organização do pensamento 
em guetos, aumentando cada vez 
mais os espaços de luta”, afirma.   

“A melhor cidade é a cidade que 
existe”. A frase é quase que uma 
marca registrada de Fajardo, que a 
leva para onde vai e a repete sem 
economia. Para ele, há uma ideia 
latente na sociedade segundo a qual 
a boa cidade é aquela que ainda está 
para ser construída em outro lugar. 
Já o território onde se vive, onde 
está o cotidiano, não é bom. “Esta-
mos sempre olhando para um outro 
lugar, e isso foi construído historica-
mente”, destaca. http://bit.ly/Habi-
tação-Popular

ções” no Clube de Engenharia. O 
evento contou com a promoção da 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) e as divisões técnicas de 
Engenharia do Ambiente (DEA), 
Construção (DCO), Ciência e 
Tecnologia (DCTEC) e Engenha-
ria Econômica (DEC). 
Diferentemente da água enviada 
pelas empresas de abastecimento, a 
água da chuva pertence ao dono do 
terreno onde cai, sendo gratuita. Sua 
utilização para usos não potáveis, 
como limpeza de superfícies e torres 

de resfriamento, pode gerar econo-
mia e ainda contribuir para evitar 
as enchentes nas cidades. O tempo 
de retorno do investimento varia de 
acordo com a obra realizada: caso 
o imóvel seja reformado para que a 
água pluvial chegue ao encanamen-
to, como em vasos sanitários, pode 
levar mais tempo para que o inves-
timento seja coberto. Se a captação 
for mais simples, destinando a água 
a um reservatório na área externa, 
com poucas etapas de filtração, mais 
rapidamente o retorno ocorre.

Segundo Nogueira, a técnica não é 
amplamente divulgada por falta de 
interesse dos envolvidos, particular-
mente o poder público e as empresas 
de abastecimento. “Aos grandes 
agentes financeiros interessa financiar 
empreendimentos de grande porte. 
À indústria interessa, para todo o 
sistema de saneamento, opções como 
osmose reversa, dessalinização, solu-
ções que custam muito”, explicou.
Leia no Portal do Clube de Enge-
nharia: http://bit.ly/Aproveitamen-
todaChuva

www.clubedeengenharia.org.br
http://bit.ly/Habita%C3%A7%C3%A3o-Popular
http://bit.ly/Habita%C3%A7%C3%A3o-Popular
http://bit.ly/AproveitamentodaChuva
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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

Rio de Janeiro: mobilidade em pauta

eSocial e a 
Segurança do 
Trabalho

Controle tecnológico do concreto

Fernando Alvim

Fernando Alvim

Rubens Teixeira falou a respeito dos modais de 
competência municipal do Rio de Janeiro. 

Raphael Holanda alertou sobre o controle 
de qualidade do uso de concreto em obras de 
engenharia civil

Mobilidade urbana no Rio de Janeiro 
é um dos temas mais frequentes no 
Clube de Engenharia e a Divisão 
Técnica de Transporte e Logística 
(DTRL) vem buscando respostas 
junto aos poderes competentes. No 
dia 05 de abril, a instituição recebeu o 
então secretário municipal de Trans-
porte e Logística, Rubens Teixeira 
da Silva, apresentando a palestra 
“Mobilidade Urbana”. O evento foi 
promovido pela Diretoria de Ativida-
des Técnicas (DAT), DTRL e Fórum 
de Mobilidade Urbana da Região 

Profissionais das áreas de Segurança 
do Trabalho e Recursos Humanos ti-
veram a oportunidade de se atualizar 
a respeito do eSocial, nova ferramen-
ta de comunicação entre empresas 
e governo federal, em palestra no 

A aplicação de boas práticas e 
controle de qualidade, quando se 
trata do uso de concreto em obras 
de engenharia civil, é fundamental, 
inclusive para se ter economia. Esse 
foi o tema da palestra “A impor-
tância do controle tecnológico do 
concreto na construção civil”, do 
engenheiro civil e consultor em 
tecnologia e controle de qualidade 
do concreto, Raphael Holanda. O 
evento foi promovido, no dia 18 de 
abril, pela Diretoria de Atividades 

Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Rubens Teixeira deixou o cargo no 
dia 06 de abril, prazo para a de-
sincompatibilização de candidatos 
às eleições de 2018, e assumiu seu 
lugar o então subsecretário, coronel 
Diógenes Dantas Filho. 

O principal tema abordado foi 
referente aos ônibus que circulam na 
cidade: questão tarifária, linhas que 
saíram de circulação, obra do BRT, 
empresas que quebraram. Para o se-
cretário, o preço da tarifa não deve-
ria ser o mesmo para itinerários tão 
diferentes no território da cidade: 
“Isso não funciona. Tem empresas 
lucrando e empresas quebrando. Eu 
defendo que deve haver custos versus 
receita compatíveis”. Ele ainda ex-
plicou que o processo para definição 
da tarifa correta passa pela consulta 
a relatórios auditados das empresas, 
que inexistem, e esse tema está agora 
com o Ministério Público. 

Leia no Portal do Clube de Enge-
nharia: http://bit.ly/TransportesRJ

Técnicas (DAT) e a Divisão Técnica 
de Estruturas (DES) do Clube de 
Engenharia. 

Segundo Holanda, que atua como 
diretor técnico da empresa Holanda 
Engenharia, o controle tecnológico 
deve estar em todas as etapas de ob-
tenção do concreto, desde a escolha 
dos materiais constituintes, para 
uma boa relação custo/benefício, 
até o bom desempenho no estado 
endurecido. Vigiar fatores externos, 
como localização da obra e condi-
ção do tempo, também se faz muito 
importante, assim como a qualidade 
de equipamentos utilizados, cami-
nhões, betoneiras etc. Nesse pro-
cesso podem ser encontrados erros 
e irregularidades, e o profissional 
responsável deve ter a consciên-
cia de refazer uma etapa, que não 
saiu como planejada, para alcançar 
qualidade. 

Leia mais no Portal do Clube de 
Engenharia: http://bit.ly/Controle-
doConcreto

Clube de Engenharia no dia 26 de 
abril. “O Impacto do eSocial no dia 
a dia dos profissionais de seguran-
ça” foi o tema da palestra de Victor 
Costa, engenheiro, perito e consul-
tor em gestão da Associação Brasi-
leira para Prevenção de Acidentes 
(ABPA). O evento foi promovido 
pela Diretoria de Atividades Téc-
nicas (DAT) e Divisão Técnica de 
Engenharia de Segurança (DSG), 
em parceria com a ABPA.

O engenheiro explicou que o ob-
jetivo do eSocial é unificar as di-
versas comunicações que partem 
da empresa aos diferentes órgãos, 
como Receita Federal, Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. Será 
necessário preencher, referente a cada 
trabalhador, dados básicos, eventos 
periódicos - como remuneração -, e 
não periódicos, como afastamento 
temporário. As condições de trabalho 
do funcionário também devem ser 

registradas, sem alteração de critérios 
presentes em documentos já vigen-
tes como o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA). O 
canal do eSocial vai unificar um total 
de 15 obrigações de empregadores, 
como Comunicação de Acidente 
de Trabalho, Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, Comunicação 
de Dispensa e Declaração do Im-
posto de Renda Retido na Fonte. 
http://bit.ly/palestraeSocial

http://portalclubedeengenharia.org.br/2018/05/15/mobilidade-urbana-na-cidade-do-rio-de-janeiro-2/
http://bit.ly/ControledoConcreto
http://bit.ly/ControledoConcreto
http://bit.ly/palestraeSocial
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Avanços lentos perpetuam desigualdades
Historicamente esquecida pelo Poder 
Público, a Baixada Fluminense segue 
negligenciada ano pós ano. Abrigan-
do 22,57% da população do Estado 
do Rio de Janeiro, os municípios da 
baixada são conhecidos, entre outros 
problemas, pelas ruas sem asfalto e 
pela inexistência de saneamento. Lá, 
o esgoto a céu aberto é o recorte de 
uma realidade maior e profunda-
mente preocupante. Segundo dados 
de 2016 do Instituto Trata Brasil e 
do Sistema Nacional de Informa-
ção sobre Saneamento, apenas 45% 
do esgoto gerado em todo o país é 
tratado. O restante, equivalente a 6 
mil piscinas olímpicas por dia, cai 
diretamente em rios.

 
Avanços tímidos 
Os números constatam um avanço 
no que diz respeito à coleta, trata-
mento de esgoto e abastecimento 
de água. O que chama atenção, no 
entanto, é o tamanho desses avanços 
ao longo dos últimos 7 anos. Entre 
2011 e 2016, mais 1,1% da popu-
lação nacional passou a ter acesso à 
água potável, totalizando 83,3% da 
população. A coleta de esgoto foi de 
48,1% com acesso ao serviço para 
51,9%. Quatro anos atrás, apenas 
37,5% do esgoto do país era tratado. 
Hoje, 44,9% vão para tratamento. 
Representam, respectivamente, 3,8 e 
7,4 pontos percentuais.

Segundo o engenheiro sanitarista 
e conselheiro do Clube Stelberto 
Soares, o que falta para alavancar os 

números é vontade política de levar 
os serviços a espaços específicos nos 
estados e no país. “Toda a Zona Sul 
do Rio de Janeiro tem água. Essa 
água vem do Guandu. E no entorno 
do Guandu, onde ela deveria chegar 
primeiro, falta água. Em alguns pon-
tos daquela área da cidade, o esgoto 
é jogado na drenagem, mas no geral, 
toda a Zona Sul é saneada. Esses 
mesmos benefícios não chegam onde 
são mais necessários. A questão aqui 
é de classe. É a luta de classes”, expli-
cou Stelberto.

Ilhas de saneamento
Ainda segundo o Instituto Trata 
Brasil, o avanço do saneamento no 
Brasil tem mais uma característica 
que chama atenção: as cidades mais 
saneadas seguem investindo mais 

que as menos saneadas, proporcio-
nalmente. Em 2014, os 100 maiores 
municípios investiram metade dos 
R$ 12 bilhões gastos no setor no 
país inteiro. As 20 melhores cidades 
investiram juntas, no mesmo ano, 
cerca de R$ 827 milhões e arreca-
daram R$ 3,8 bilhões. Os 20 piores 
municípios investiram metade disso, 
R$ 480 milhões e tiveram o retorno 
de R$ 1,9 bilhão. E, assim, proble-
mas se perpetuam e nascem as ilhas 
de saneamento. 

“É importante lembrar que, embora 
a gestão do saneamento acabe crian-
do essas distorções, do ponto de 
vista da saúde pública não existem 
ilhas. Epidemias não se limitam a 
áreas com mais ou menos investi-
mento em saneamento. A mosca  
tem um raio de ação de alguns 
quilômetros”, lembra Stelberto.  

Modelo falido?
Para Luiz Edmundo Horta Barbosa 
da Costa Leite, ex-secretário estadual 
de Ciência e Tecnologia, ex-secre-
tário de Planejamento, Urbanismo 
e Orçamento de Duque de Caxias, 
ex-secretário de Obras do município 
do Rio de Janeiro, os avanços são len-
tos porque acontecem em um sistema 
esgotado. “O nosso modelo atual foi 
montado na década de 1960, apoiado 
no Banco Nacional de Habitação e 
pelo Plano Nacional de Saneamen-
to (Planasa), com foco principal na 
distribuição da água. A decisão foi 
acertada na época, mas esse modelo 
se esgotou. O próprio BNH não 
existe há muito tempo e as empresas 
criadas para ministrar esse plano, efi-
cientes e pioneiras, foram se deterio-
rando administrativamente. Hoje são 
poucas as que têm saúde econômica 
para tocar projetos”, destaca.

Luiz Edmundo defende a necessida-
de de se discutir o modelo e buscar 
alternativas na prática. “O Brasil tem 
grande quantidade de leis ligadas ao 
saneamento que são boas, moder-
nas, mas não adianta. São legislações 
que, em geral, passam no Congresso 
porque têm boas intenções. Mas o 
que precisamos é de instrumentos que 
sejam viáveis, mas isso segue fora dos 
debates. Para Stelberto, o que precisa 
ser discutido é o modelo político, não 
o técnico. “É o modelo de democracia 
que precisa de discussão, a definição 
de prioridades com base nas necessi-
dades da maioria, e isso só virá com 
constante cobrança social”.  

SANEAMENTO BÁSICO

Com capacidade de atendimento a 430 mil pessoas, um dos últimos investimentos do município do 
Rio foi a estação localizada em Deodoro, a maior dentro da concessão de saneamento da Área de 
Planejamento 5 (AP5), que abrange 21 bairros, o que corresponde a 48% do território municipal. O 
município do Rio é uma das ilhas saneadas do país.
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