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o PaÍS

Tragédias que 
poderiam ser evitadas
Como a falta de uma cultura 
de manutenção e segurança 
vem vitimando pessoas.

Segurança

Rumo à 
renovação   

a Secretaria de apoio ao estudante de 
engenharia comemora a chegada de seus 
egressos ao Conselho diretor e Conselho 
editorial.

inSTiTuCional

Cidades 
inclusivas

Profissionais se empenham, 
principalmente no serviço público, para 
fazer com que todos possam ser um dia 
chamados de cidadãos.
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O maior desastre ambiental da costa brasileira
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Patrimônio entregue 
às operadoras

lei 13.879 concretiza a 
doação de bens reversíveis 
que pertencem à sociedade.

TeleComuniCaçõeS
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desde agosto, quando as primeiras manchas de 
óleo chegaram às praias do nordeste, o petróleo 
cru seguiu avançando até atingir, em novembro, 
o estado do rio de janeiro.  Sem plano 
emergencial do governo e sem identificação dos 
responsáveis, coube à universidade Federal do 
rio de janeiro (uFrj), através do laboratório 
de métodos Computacionais em engenharia, 
da CoPPe, avançar nas investigações com 
importantes descobertas sobre a possível área de 
derramamento do óleo. respaldado nas pesquisas 
da universidade pública, o Clube de engenharia, 
considerando as dimensões ambiental, 
social e econômica da tragédia, identifica as 
responsabilidades do poder público, da sociedade 
civil e da população para uma efetiva atuação no 
maior desastre ambiental da costa brasileira.

páginas 6, 7 e 8

Leo Malafaia/AFP

A força do voluntariado na limpeza das praias afetadas pela dispersão do óleo na praia de Itapuama, 
em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco: ação rápida evitou desastre maior
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A defesa da Petrobrás, do Desenvolvimento 
e da Soberania
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Prossegue o acelerado desmonte da Petrobrás. 
Trata-se, agora, de vender as refinarias.  além do 
petróleo, entregue em leilões às multinacionais, terão 
elas o controle sobre o preço de todos os derivados, 
inclusive do diesel. o resultado é o aumento do 
custo de vida, com reflexos perversos no dia a dia 
de cada cidadão. Também é o fim de um mercado 
de trabalho gerado por mais de 5000 empresas, 
nacionais e estrangeiras, que não sobreviverão ao 
desmonte da maior empresa do brasil.

nos sucessivos atentados contra a soberania 
nacional, além da Petrobrás, a grande maioria das 
empresas estatais está na “linha de tiro”. entre 
elas, a eletrobras, a embraer, o bndeS, a Caixa 
econômica, o banco do brasil e a embrapa. São 
milhares de empregos de muitas outras empresas 
que fecham suas portas e deixam exposta a face mais 
cruel do desemprego em dramáticas cenas de miséria 
nas calçadas dos grandes centros urbanos e na volta 
do brasil ao mapa da Fome.

a sistemática campanha de descrédito da Petrobrás, 
com o propósito de convencer a opinião pública 
que a empresa “está quebrada e isso é fruto 

da corrupção”, atinge em cheio o orgulho dos  
funcionários que vêm construindo sua história e 
também das muitas gerações de brasileiros que 
levaram adiante a bandeira “o Petróleo é nosso”. 

estão hoje em jogo o emprego, a casa para 
morar, a alimentação, o saneamento básico, as 
inovações tecnológicas nas cidades e no campo e, 
principalmente empresas saudáveis financeiramente, 
privadas e públicas, que sirvam de trampolim para 
o nosso desenvolvimento industrial. lutar hoje pelo 
brasil é lutar pela vida!

não é por outra razão que o Clube convida os 
associados a participarem do ato em defesa da 
Petrobrás, do desenvolvimento e da Soberania, 
na associação brasileira de imprensa (abi), às 
18 horas de 12 de dezembro próximo, quando 
se reafirmará que “não há justiça social sem 
desenvolvimento; tampouco haverá desenvolvimento 
sem soberania. o desmonte da Petrobrás já foi longe 
demais. Sem ela não teremos nem soberania, nem 
desenvolvimento e, muito menos, justiça social. 
Chega! o petróleo é nosso!”

A Diretoria
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A nova regulamentação nas telecomunicações
nacionais: acentuação das desigualdades

ao ser aprovado pelo Senado Fede-
ral e sancionado pela Presidência da 
república em 03/10/2019, o PlC 
79/2016, pela lei 13.879/2019, 
estabeleceu uma nova regulamentação 
para as telecomunicações nacionais. 
Todas as concessões de telecomunica-
ções, responsáveis pela universalização 
da telefonia fixa com tarifas módicas, 
qualidade e continuidade controladas, 
serão extintas, passando para autori-
zações, com muito menos obrigações 
aos prestadores de serviços e repassan-
do toda infraestrutura de suporte das 
telecomunicações para as atuais con-
cessionárias. mesmo sendo essencial 
ao exercício da cidadania pelo marco 
Civil da internet, o serviço de acesso 
à banda larga, atualmente considerado 
inadequado no brasil por diversas 
organizações de rankings internacio-
nais, será deixado à exploração pelo 
mercado sem as responsabilidades 
características das concessões. des-
cortina-se, dessa forma, um cenário 
de acentuação das desigualdades 
regionais e sociais no provimento dos 
novos aplicativos que surgirão dentro 
do escopo das cidades conectadas e do 
“tudo pela internet”.

a história de atuação do Clube de 
engenharia nas telecomunicações, 
através da divisão Técnica de ele-
trônica e Tecnologia da informação 
(deTi), remonta ao período estatal 
da Telebrás, e posteriormente ao 
período pós-privatização. Partici-
pando das Comissões brasileiras de 
Comunicações (CbTs da anatel) 
já evidenciávamos a necessidade de 
mudanças na lei geral de Teleco-
municações (lgT) no sentido de 
trazer o foco da regulamentação para 

TeleComuniCaçõeS

no entanto, as mudanças aprova-
das pelo PlC 79/2016, sempre mal 
discutidas no legislativo, tomaram 
um rumo temerário para o qual te-
mos evidenciado os altíssimos riscos 
associados aos problemas de controle 
da anatel e à falta de planejamento 
adequado pelo ministério da Ciência 
Tecnologia inovação e Comunica-
ções, da possível perda de soberania 
do governo na escolha dos futuros 
caminhos das telecomunicações 
nacionais, e que poderão vir a gerar 
judicializações. estes riscos já vinham 
sendo colocados também pelo Tri-
bunal de Contas da união – TCu – 
desde 2008, que acabou por condená
-lo completamente pelo seu recente 
acórdão 2.142/2019, de 11/09/2019, 
reforçando a incapacidade de valora-
ção dos bens reversíveis do serviço de 

telefonia fixa – infraestrutura de de-
zenas de bilhões de reais que suporta 
os serviços em todo o país – , e que 
invalida toda a sistemática de cálculo 
contida no PlC 79/2016. 

apesar destas inconsistências, o 
governo aponta na direção dos enca-
minhamentos da nova lei, e vem tra-
balhando em um decreto que irá es-
tabelecer os diversos desdobramentos 
para a migração das atuais concessões 
para autorizações. É espantoso que, 
não obstante explicitamente desqua-
lificado pelo TCu, anatel e mCTiC, 
tratem este episódio como de me-
nor importância e não se debrucem 
sobre seus impactos e, simplesmente, 
o ignorem, sem se ater a possíveis 
consequências judiciais. dada as 

o serviço de banda larga. Participa-
mos da Conferência de Comunica-
ções (Confecom) ocorrida em 2009, 
acompanhamos o fracasso do Plano 
nacional de banda larga lançado 
em 2010, e, juntamente com outras 
entidades da sociedade civil, apre-
sentamos, em 2013, ao ministério 
das Comunicações e à anatel, uma 
proposta para universalização do 
acesso à internet. Participamos de 
audiências e consultas públicas sobre 
diversos aspectos da regulamentação 
e acabamos por ser indicados para 
o Conselho Consultivo da anatel, 
apoiados por mais de quarenta en-
tidades da sociedade civil, e poste-
riormente eleitos pelos pares deste 
Conselho para a presidência em um 
mandato de três anos.

Temos apresentado inúmeras contri-
buições às entidades governamentais 
para melhoria dos serviços, base-
ados na experiência de gestão em 
operadoras tanto na época estatal 
como depois da privatização. mais 
recentemente adotamos uma postura 
crítica aos caminhos escolhidos, por 
entendermos que o mercado não vem 
dando respostas adequadas à socieda-
de. em fóruns de discussão, em even-
tos, artigos na imprensa e em nosso 
portal (*), audiências e consultas 
públicas, procuramos evidenciar as 
deficiências que os serviços apresen-
tam e os acertos gerenciais necessá-
rios. ombreados com entidades da 
sociedade civil, propusemos politica-
mente mudanças de regulamentação 
que alavancassem o setor no caminho 
da inclusão digital e no oferecimento 
de melhores condições ao cidadão de 
exercer seus direitos.

Por Marcio Patusco, Conselheiro do Clube de Engenharia, Membro da Comissão Executiva da Divisão Técnica de Ciência e Tecnologia (DCTEC)

Essencial ao exercício da cidadania, o serviço de acesso à banda largaserá deixado à exploração pelo 
mercado sem as responsabilidades características das concessões.

 Alberto Adan

Continua >
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diversas irregularidades cometidas 
pela anatel no controle dos bens 
reversíveis devidamente apontadas 
pelo TCu em seu acórdão, pare-
ce inadmissível um “acordo” que 
venha a diluir estas constatações.

de nossa parte, buscamos sempre 
orientar nosso posicionamento no 
sentido das melhores práticas da 
engenharia, levando em conside-
ração a regulamentação vigente e 
em benefício de nossa sociedade. o 
fato é que precisamos avançar ainda 
muito na prestação dos serviços de 
telecomunicações em nosso país de 
forma a termos serviços de quali-
dade universalizados e com tarifas 
acessíveis a todos os cidadãos.  

estaremos seguindo os desdobra-
mentos das políticas e implemen-
tações que venham a ser adotadas, 
apontando as falhas e as melhorias 
necessárias. nossa postura conti-
nuará pontuando pela proposição 
e acompanhamento de ações que te-
nham concretude e alcance de longo 
prazo e que sejam constantemente 
geridas em suas metas. Cobraremos 
clareza de objetivos e transparência 
na elaboração dos planos de im-
plantação e no controle e divulgação 
dos seus resultados.

(*) dezenas de artigos e apresentações, 
sendo os mais recentes (ver no portal 
do Clube): 

- TCu x PlC 79: caminhos 
divergentes de 29/09/2019
http://bit.ly/tcu-plc

- Questionável regulamentação nas 
telecomunicações de 14/10/2019
http://bit.ly/questionavel-
regulamentacao

- mares revoltos para o PlC 79 de 
25/10/2019
http://bit.ly/plc-79

- manifesto de repúdio à sanção do 
PlC 79/2016 de 25/10/2019
http://bit.ly/repudio-plc

TeleComuniCaçõeS

Amazônia Brasileira: debates 
urgentes 

Entre outras ações, o Fórum 
da Amazônia se propõe a 
contribuir para que o país 
veja crescer o conhecimento e 
a compreensão sobre esse rico 
universo.

Sidney Oliveira/Agência Pará

meio ambienTe

Cerca de 125 mil hectares – 172 
mil campos de futebol – foram 
desmatados entre janeiro e setem-
bro de 2019, segundo relatório 
do Projeto de Monitoramento 
da Amazônia Andina (MAAP), 
publicado no El País. Os tristes 
eventos registrados no mês de 
agosto levantaram debates em 
todo o mundo sobre a importância 
da Amazônia para o planeta. A 
urgência do momento e a perma-
nente atenção do Clube de Enge-
nharia com os problemas ambien-
tais e a preservação das riquezas 
naturais do país – a floresta ocupa 
49% do território nacional – le-
vou a entidade a organizar uma 
série de debates que têm início em 
novembro de 2019 e prosseguirão 
em 2020. O “Fórum da Amazô-
nia” já tem programado os temas 
de cinco seminários. 

Com a proposta de difundir o conhe-
cimento sobre a amazônia a partir 
da perspectiva brasileira, a estratégia 
é a criação de um espaço plural que 
promova reflexões sobre a sociedade 
amazônica e a preservação inteligen-
te, criativa e produtiva daquela região 
e de sua população. o foco é pensar 
um futuro integrado aos países vizi-
nhos e à comunidade internacional, 
ao mesmo tempo em que a soberania 
brasileira é reforçada sobre o territó-
rio interno em suas fronteiras.

Uma visão estratégica sobre o 
desenvolvimento sustentável da 
região foi o tema do primeiro debate, 
em 28 de novembro, com a presen-
ça do embaixador Carlos alfredo 
lazary Teixeira, diretor executivo da 
organização do Tratado de Coo-
peração amazônica (oTCa) e o 
professor ennio Candotti, diretor 
do museu da amazônia (muSa). 
os demais seminários, ainda em 

construção, já têm os temas defini-
dos. Com um olhar cuidadoso para 
as etnias ancestrais que ocupam a 
região, suas línguas, religiões, culturas 
e saberes, A questão indígena será 
o tema do segundo debate. O meio 
ambiente e a proteção da Amazônia 
está previsto para acontecer em se-
guida, e o quarto e o quinto debate-
rão Desenvolvimento sustentável 
(parte 1 e parte 2). 

organizada pela diretoria de ativi-
dades Técnicas (daT), o Fórum da 
amazônia é aberto ao público. 

mais informações pelo e-mail: divisoes-
tecnicas@clubedeengenharia.org.br

http://bit.ly/tcu-plc
http://bit.ly/questionavel-regulamentacao
http://bit.ly/questionavel-regulamentacao
http://bit.ly/plc-79
http://bit.ly/repudio-plc
mailto:divisoes-tecnicas%40clubedeengenharia.org.br?subject=
mailto:divisoes-tecnicas%40clubedeengenharia.org.br?subject=
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Tragédias urbanas: evitáveis, mas recorrentes
Segurança

Incêndios e desabamentos podem 
parecer fatos dispersos, mas a grande 
verdade é que contam hoje, em sua 
grande maioria, uma única história: 
a das tragédias urbanas que poderiam 
ter sido evitadas, no caso dos incêndios, 
com fiscalização e manutenção, e no 
caso dos desabamentos, com a contrata-
ção de equipes experientes em recupe-
ração de estruturas. Em ambos os casos, 
a tragédia anunciada acontece por 
falta de uma cultura de segurança que, 
no Brasil, continua a não dar sinal de 
estar em um horizonte próximo. Entre 
os especialistas, há um consenso: não 
é razoável chamar de acidentes tra-
gédias cujos riscos já eram conhecidos. 
Incêndios que têm início em sistemas 
elétricos, infelizmente, não são raros 
e geralmente têm relação direta com a 
falta de manutenção especializada.

o conselheiro do Clube de enge-
nharia, manoel lapa, especializado 
em estruturas, referindo-se ao edifí-
cio residencial de sete andares que, 
em outubro, veio abaixo em poucos 
segundos, em um bairro nobre de 
Fortaleza, lembra que as imagens 
mostravam que as bases dos pilares do 
prédio já estavam bastante degradadas 
e, nesses casos, é muito importante 
que se busque contratar um serviço 
especializado em recuperação estrutu-
ral. “as empresas não são iguais. nem 
todo mundo sabe o que e como fazer. 
essa área de patologias de estrutu-
ras não tem cadeira na universidade. 
normalmente nos cursos de estrutura 
aprende-se a calcular vigas, pilares, 
mas geralmente para obras novas. 
não para estruturas que já têm 50, 60 
anos e estejam em ambiente agressivo, 
onde vão perdendo massa e ferros vão 
corroendo, entre outros problemas”. 

engenheiro civil e especialista em 
engenharia legal, antero Parahyba, 

sócio do Clube de engenharia, 
destaca que os materiais que com-
põem uma edificação não são eternos 
e a falta de um acompanhamento 
constante pode acabar resultando 
em grandes perdas, como no caso do 
edifício citado: a manutenção veio 
tarde demais. “o cimento, a madeira 
e os parafusos de um telhado, por 
exemplo, se dilatam e retraem de 
acordo com as variações térmicas, 
cada um da sua forma, e isso acaba 
causando problemas. Cedo ou tarde 
a telha quebra, o parafuso entra em 
corrosão e a madeira apodrece. Por 
isso, tudo em uma edificação preci-
sará de reparos. o mesmo acontece 
com os pilares. a água da lavagem do 
carro que acumula na base dos pilares 
gera umidade. o sabão contém cloro 
e alimenta a corrosão. Com o tempo, 
tudo isso vira um problema sério”, 
explica antero.

Para ele, no caso do desabamento 
do prédio, onde havia uma reforma 
em andamento, com anotação de 
responsabilidade Técnica (arT) re-
gistrada junto ao Conselho regional 
de engenharia e agronomia (Crea/
Ce), com o objetivo de reforçar as 

estruturas de sustentação, faltou sen-
sibilidade do condomínio ao contra-
tar a empresa para a reforma. “Cor-
rigir concreto, reparar concreto são 
práticas que vêm com a experiência. 
Parece que o profissional que fazia 
o serviço era recém-formado, sem 
estrada suficiente para trabalhar em 
uma recuperação de concreto onde 
a degradação estava muito avançada. 
Faltou sensibilidade do pessoal do 
condomínio que o contratou. deci-
diram pelo menor preço e o menor 
preço deu nisso”, analisa. 

entre as mensagens que as tragédias 
urbanas dos últimos anos deixam está 
a urgência de se colocar em prática 
as mais recentes filosofias preventivas 
desenvolvidas pelos especialistas no 
assunto. engenheiro mecânico e de 
Segurança, robson Santos barradas 
destaca que existem sistemas e filo-
sofias de segurança que ainda não são 
bem empregados no brasil e que po-
deriam evitar tantas perdas. “no que 
diz respeito aos incêndios, do final do 
século passado para cá se pensa muito 
na estanqueidade da construção. ela é 
dividida em células, o que não permite 
que o incêndio passe de uma célula 

Entre as mensagens que as tragédias urbanas deixam está a urgência de se colocar em prática as recentes 
filosofias preventivas desenvolvidas por especialistas.

SSPD
S/CE

para a outra em determinado tempo. 
Há uma legislação no rio de janei-
ro, por exemplo, que exige uma sala 
resistente ao fogo por duas horas para 
geradores. Pelo que vimos no incên-
dio, o fogo se alastrou em bem menos 
que isso. É preciso entender por que a 
sala onde estava o gerador não tinha 
essa resistência”, aponta barradas.

o engenheiro destaca que há formas 
de evitar novas tragédias, que não 
são acidentes. “o que há é a falta de 
procedimentos de segurança ade-
quados”, destaca barradas. evitar 
essas tragédias passa por um trabalho 
realizado com foco em um tripé: 
educação, legislação e fiscalização. 
“nossa educação é fraca porque nos 
cursos de engenharia e arquitetura 
não há nada aprofundado no que diz 
respeito à segurança contra incêndio. 
a inspeção é praticamente impossí-
vel para o corpo de bombeiros. Falta 
pessoal. É uma falha generalizada 
que acontece em diversos locais do 
mundo”, destaca.

a queda do nível do ensino de enge-
nharia tem relação direta com as tra-
gédias urbanas, falhando justamente 
na educação da população. “nós não 
temos uma cultura de manutenção 
solidificada no brasil. o próprio setor 
público mostra isso: pontes e viadutos 
estão cheios de manifestações patoló-
gicas e boa parte disso ocorre por falta 
de manutenção. Todo ano é preciso 
olhar a estrutura, mas ninguém tem 
conhecimento disso. a manutenção 
periódica costuma ficar restrita às 
bombas, aos equipamentos da edifica-
ção”, destaca lapa. “nós, engenheiros 
e entidades da engenharia como o 
Crea e o Clube de engenharia 
levamos para a sociedade a necessida-
de de se fazer manutenção preventiva 
e preditiva para que as edificações 
tenham uma vida útil razoável. Preci-
samos criar essa cultura”, finaliza. 
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Há quase três meses o Brasil 
convive com mais uma tragédia 
ambiental sem precedentes — e 
ainda não solucionada. Era 30 
de agosto quando moradores 
das praias de Pitimbu e Conde, 
ambas na Paraíba, relataram 
manchas e vestígios de petróleo 
na areia e no mar. Foram os 
primeiros registros das mais de 4 
mil toneladas de petróleo cru que, 
nas semanas seguintes, atingiram 
todo o Nordeste e já chegaram ao 
Rio de Janeiro, no município de 
São João da Barra, Macaé e em 
direção a Cabo Frio.

dezenas de vídeos e fotos nas redes 
sociais exibiram grupos de morado-
res voluntários retirando o óleo das 
praias com as próprias mãos, colo-
cando em risco sua saúde diante da 
falta de ações coordenadas do poder 
público. o último relatório do ins-
tituto brasileiro do meio ambiente 
e dos recursos naturais renováveis 
(ibama) sobre o tema, divulgado em 
20 de novembro, mostra a extensão 
do problema: 72% dos municípios 
do litoral nordestino já foram conta-
minados com manchas ou vestígios 
do óleo. São 695 localidades, em 117 
municípios localizados nos nove esta-
dos da região e também no espírito 
Santo. o real impacto nos ecossis-
temas e nas economias locais, como 
turismo e pesca, são ainda incalculá-
veis, mas tendem a se agravar com a 
aproximação da alta temporada.

Desastre no litoral: derramamento de 
petróleo tem impactos incalculáveis

o PaÍS

Origem desconhecida
os questionamentos sobre 
a demora para que um plano 
emergencial fosse criado cresce-
ram à medida que mais aparições 
de petróleo surgiam. ao mesmo 
tempo, a investigação sobre a 
origem do óleo tomou outro rumo. 
Coube à universidade Federal do 
rio de janeiro (uFrj), através do 
laboratório de métodos Computa-
cionais em engenharia (lamce) da 
CoPPe, algumas das descobertas 
mais importantes sobre a possível 
área de derramamento no mar. 

“Partindo dos pontos de óleo, nós 
fizemos uma série de modelagens 
reversas, em função das datas que 
o óleo atingiu o litoral brasileiro e 
hipóteses de horário, para chegar a 
um número razoável de simulações e, 
através de probabilidade, tentar iden-
tificar a provável área onde ocorreu 
o derramamento”, afirma o coorde-
nador do lamce, prof. luiz landau. 
análises da densidade e da forma 
como o petróleo era transportado 
pelo mar permitiram levantar hipó-
teses sobre a origem de sua extração 
— essas informações estão, agora, 
ajudando a diretoria de Hidrografia 
e navegação da marinha a identificar 
os responsáveis. os dados do lamce 
permitiram também estimar que o 
petróleo foi derramado entre 350 e 
600 quilômetros da costa de Sergipe, 
alagoas, Pernambuco e Paraíba.

os esforços da uFrj em auxiliar 
na mitigação do problema foram, 
segundo landau, voluntários. o 
lamce já atuou no monitoramento 

e identificação de falso positivo de 
petróleo no mar entre 2002 e 2004, 
na bacia de Santos, e entre 2003 e 
2013, no golfo do méxico. Para o 
pesquisador, atuar no monitoramen-
to é urgente. “Toda ocasião em que 
ocorre uma situação de derramamen-
to, seja no brasil ou em outros países, 
o tema volta à tona, e fica muito clara 
a necessidade de se ter um sistema 
de monitoramento permanente, que 
nunca foi implementado”, critica ele. 

até agora não se sabe, de fato, a ori-
gem do petróleo. a marinha e a Polí-
cia Federal seguem diversas linhas de 
investigação: em outubro, por exem-
plo, cogitou-se que o óleo teria vindo 
de um navio grego, o bouboulina, 
mas as suspeitas não se confirmaram. 
Pesquisadores do laboratório de 
análise e Processamento de Satélites 
(lapis) da universidade Federal de 
alagoas (ufal) afirmaram à imprensa, 
no dia 18 de novembro, que estão 
rastreando outro navio suspeito que 
está voltando da Ásia em direção à 
venezuela, provável país de origem 
do petróleo cru.

Demora nas ações
desde 2013 o brasil tem um Plano 
nacional de Contingência (PnC), 
estabelecido pela lei nº 9.966 para 
ser adotado em acidentes de maiores 
proporções com óleo ou substâncias 
nocivas ou perigosas no mar, sempre 
que a ação individualizada não se 
mostrar suficiente para a solução do 
problema. os primeiros pedidos para 
o acionamento do PnC surgiram no 
início de setembro, mas o ministério 
do meio ambiente só tomou posição 
mais de um mês após o aparecimento 
das primeiras manchas. 

outro registro relevante é que a 
marinha do brasil é a única insti-
tuição com capacidade operacional 
para atuar na escala do problema. no 
entanto, segundo o prof. rodrigo l. 
moura, biólogo, professor da uFrj e 
pesquisador do laboratório de Siste-
mas avançados de gestão (Sage/
CoPPe), sua indicação como Coor-
denadora operacional só aconteceu 
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em 8 de outubro. “essa etapa do 
PnC deveria ter sido vencida poucos 
dias após a constatação do derrama-
mento”, diz ele. “num evento desse 
tipo, uma das prioridades é conter o 
máximo possível dos resíduos antes 
do toque na costa. depois que o óleo 
se agrega ao sedimento, mangues e 
recifes, a limpeza é muito mais custo-
sa e menos eficiente. e é importante 
observar que mesmo quando o óleo 
não está mais visível, uma série de 
substâncias nocivas dissolvidas, como 
os chamados PaHs (hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos), permane-
cem circulando no ecossistema e nos 
organismos, inclusive nos recursos 
pesqueiros”, alerta.

neste contexto, o prof. luiz lan-
dau aponta a falta de comando para 
executar o plano. “o PnC é bem ela-
borado, mas além de demorar muito 
tempo para ser aprovado, não fun-
ciona e nem vai funcionar enquanto 
não houver condições por parte de 
quem comanda o plano. Se não tiver 
ninguém para liberar e coordenar o 
que vai ser feito, a situação fica con-
fusa como podemos constatar agora, 
quando muitas pessoas querem fazer 
ação voluntária lidando diretamente 
com o óleo de maneira completa-
mente errada. até agora não houve 
ação coordenada”, esclarece.

Como o número de localidades 
afetadas não para de crescer, o prof. 
rodrigo moura alerta sobre a ne-
cessidade de se intensificar as ações. 
“Houve uma melhora sensível na res-
posta, com mobilização de servidores 
e meios ao longo da costa brasileira. 
a colocação de barreiras ainda é 
pertinente, assim como a distribuição 
de ePis e a destinação adequada dos 
resíduos. a vigilância epidemiológi-
ca e o monitoramento da qualidade 
ambiental e do pescado precisam ser 
intensificados”, calcula. 

outra questão chave é, segundo o 
pesquisador, a comunicação com a 

população. “É preciso informar sobre 
os procedimentos e riscos. a comu-
nicação inadequada que emanou 
do ministério do meio ambiente 
(insinuações contra organizações 
não governamentais — ongs) e 
do ministério da agricultura (que 
recomendou consumo de peixe, uma 
vez que os animais são espertos e fo-
gem do óleo) foi lamentável. diante 
de uma situação dessas a comuni-
cação dos agentes públicos tem que 
ser precisa e responsável”, questiona. 
vale registrar, ainda, que no dia 12 
de novembro o ministério da agri-
cultura afirmou, citando estudo feito 
na Pontifícia universidade Católica 
(PuC-rio), que amostras de peixes 
coletadas em áreas atingidas pelo 
petróleo estavam “próprias para o 
consumo”. no entanto, o coorde-
nador do laboratório de estudos 
marinhos e ambientais (labmam), 
que realizou a pesquisa, afirmou à 
imprensa que os dados não permi-
tiam afirmar que a pesca e consumo 
estavam liberadas, e que mais dados 
precisavam ser coletados antes de 
haver uma resposta.

Propostas
Com base na inseparabilidade das dimensões ambiental, social e econô-
mica, o Clube de engenharia propõe medidas cabíveis do poder públi-
co, da sociedade civil e da população em geral para atuação no desastre 
analisado:

1- os governos federais, estaduais e municipais têm que atuar de 
forma ágil, eficiente e permanente na coordenação, monitoramento 
e mitigação dos impactos ocasionados pelo vazamento do óleo neste 
momento e também nos momentos posteriores, pois fragmen-
tos do vazamento continuam viajando pela costa, existirão novas 
situações de vazamento que ocorrem nos poços em operação ou em 
descomissionamento, também em possíveis vazamentos futuros de 
transportadores de óleo no oceano atlântico.

2- analisar os procedimentos internacionais para segurança do trans-
porte de óleo por navios e respectivos planos internacionais de 
contingenciamento.

3- Colocar em prática, conforme o Plano de nacional de Contingên-
cia, a articulação permanente com as empresas do setor de petróleo 
para o apoio à prevenção e monitoramento dos vazamentos de óleo.

4- estudar e estabelecer, em conjunto com os representantes das 
comunidades atingidas pelo desastre, projetos que sistematizem as 
ações de mitigação do impacto, a partir das experiências locais e 
outras mais abrangentes.

5- Propor à anP definir como prioridade os programas de P&d 
que foquem: em planos de contingências de vazamento associa-
dos a mitigação dos impactos; incentivar pesquisas para soluções 
de médio e longo prazo dos efeitos acumulativos e perturbadores 
na vida animal nos locais afetados; estudar medidas de segurança 
alimentar a partir do consumo humano do pescado afetado.

6- Propor a formação de um Conselho nacional para gestão das 
Contingências com a participação dos órgão públicos e da socie-
dade civil.

Segunda onda de óleo em Abrolhos, Reserva Extrativista do Corumbau duramente atingida.

Fotos: SOS Mangue Mar
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Impactos ainda incalculáveis
em andamento certamente ampliará 
suas consequências negativas em 
médio e longo prazo. mensurar 
o impacto tem que fazer parte da 
estratégia de resposta, inclusive para 
que novas contingências sejam mais 
bem enfrentadas, para a eventual 
responsabilização dos culpados, e 
também para que um novo referen-
cial sobre o estado dos ecossistemas 
da costa seja construído”, pondera 
ele, que avalia a necessidade de 
envolver a agência nacional do Pe-
tróleo (anP) e o setor de petróleo e 
gás na questão. 

os desastres de grande porte no 
golfo do méxico (2010, deepwater 
Horizon), no alasca (1989, exxon 
valdez), e na própria guerra do 
golfo (1991) resultaram, segundo 
moura, em aprendizado significativo 
sobre o que deve e o que não deve ser 
feito em derramamentos como esse.

Finalmente, a demora em acionar 
o Plano nacional de Contingên-
cia (PnC) reflete, segundo o prof. 
rodrigo moura, uma mentalidade de 
descaso em relação à pauta ambien-
tal. “É inaceitável que o país com a 
maior biodiversidade no planeta siga 
demonstrando à comunidade inter-
nacional que subestima a vantagem 

mesmo com a gradual redução 
do óleo na costa, segundo autori-
dades locais, ao todo 17 praias no 
nordeste, localizadas na bahia, 
alagoas, Paraíba, rio grande 
do norte, Sergipe e Piauí, estão 
impróprias para o banho por 
causa da tragédia. o prejuízo em 
toda a cadeia econômica ligada 
ao mar — que envolve pescado-
res, marisqueiras e vendedores 
ambulantes — é sensível. 

além do prejuízo econômico, o 
óleo atingiu importantes áreas 
de preservação ambiental, como 
a ilha de Santa bárbara, no 
arquipélago de abrolhos, no sul 
da bahia, um parque nacional 
marinho sob a responsabilidade 
do instituto Chico mendes de 
Conservação da biodiversidade 
(iCmbio). o impacto real do 
derramamento nos ecossistemas 
marinhos ainda é desconhecido, 
afirma o prof. rodrigo moura: 
“a chegada do óleo foi hetero-
gênea, e cada ecossistema vai se 
recuperar em um ritmo dife-
rente, a depender da magnitude 
do impacto e das estratégias 
de remediação, inclusive de 
biorremediação. a inação, ou a 
negação da gravidade do evento 

O papel das 
universidades
Para a vice-diretora da Co-
PPe/uFrj, Suzana Klein, 
a universidade pública tem 

sido primordial na produção 
de dados que possam auxiliar 

na redução dos danos causados 
por tragédias ambientais como a 
que o país vive agora. “a Ciência 
tem papel de aprimorar e avançar no 
conhecimento, mas depois cabe aos 
órgãos competentes atuar. o papel 
da universidade é não só ter uma 
postura crítica em relação às ações 
do governo, mas também informar 
à sociedade os riscos associados a 
problemas desse tipo, além de formas 
de evitá-los”, explica a professora. 
além do lamce, outros laboratórios 
da CoPPe ligados à área de pesqui-
sa em costas, engenharia oceânica e 
áreas vulneráveis estão produzindo 
dados a respeito do derramamento 
no nordeste. “o que as pesquisas 
podem fazer é diminuir o tempo de 
resposta, ter um processo mais ágil 
de identificação, usar inteligência 
computacional, utilizar simulações 
desde o momento em que se iden-
tifique uma mancha de óleo. É isso 
que buscamos, seja com pesquisa 
ou capacitação”, afirma o prof. luiz 
landau, coordenador do lamce/
CoPPe. (Reportagem com a colabo-
ração do Diretor Técnico do Clube de 
Engenharia, Artur Obino).

estratégica que as riquezas natu-
rais nos conferem no processo de 
desenvolvimento socioeconômi-
co”, diz ele, lembrando de outras 
tragédias ambientais recentes, 
como os rompimentos de bar-
ragens em minas gerais e as 
queimadas na floresta amazônica. 
“nossa produção não depende 
de mais degradação, muito pelo 
contrário. o protagonismo global 
brasileiro na área ambiental, mo-
mentaneamente perdido, deveria 
ser encarado como prioridade nas 
nossas relações exteriores”, avalia.

meio ambienTe
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Secretaria de Apoio ao Estudante promove 
renovação de quadros do Conselho Diretor

Sae

reeleito presidente, em 2016, Pedro Celestino e 
a nova diretoria decidiram investir e avançar na 
efetiva integração de estudantes de engenharia ao 
cotidiano do Clube. a Secretaria de apoio ao es-
tudante de engenharia (Sae) foi criada e incor-
porada à estrutura organizacional do Clube para 
dar continuidade aos esforços da gestão anterior no 
que se refere à aproximação com jovens estudantes 
e engenheiros recém-formados. 

em três anos a Sae, sempre liderada pelos pró-
prios estudantes, e coordenada por Stelberto So-
ares, conselheiro do Clube de engenharia, e luiz 
Taranto na secretaria-executiva, foi responsável 
por cerca de 3.000 novos sócios aspirantes. gran-
des conquistas foram alcançadas, como a criação e 
realização de três edições do encontro Fluminense 
de estudantes de engenharia (eFeeng). 

entre 2017 e 2018, alguns dos estudantes que 
chegaram via Sae passaram a integrar as divisões 
Técnicas especializadas. mas foi em 2019 que o 
projeto alcançou a mais alta instância decisória 
do Clube de engenharia: o Conselho diretor. no 
último pleito eleitoral foram eleitos dois conselhei-
ros que chegaram ao Clube de engenharia através 
da Sae: lucas getirana e Tatiana Ferreira. além 
deles, outros três membros da Sae foram eleitos 
Conselheiros Suplentes: victor rodrigues, mes-
tre em engenharia eletrônica (2018) e bacharel 
em engenharia elétrica com ênfase em Sistemas 
eletrônicos pela uerj; Fabiano de Freitas, enge-
nheiro ambiental e Sanitário; e ricardo domin-
gues, engenheiro Civil, sócio-diretor da engeplans 
engenharia e Projetos, ex-coordenador da Sae e 
Secretário ad hoc da divisão Técnica de geotec-
nia (dTg). 

Novos olhares
lucas e Tatiana são hoje os conselheiros mais jovens 
e personificam o esforço do Clube de garantir que a 
entidade centenária siga seu caminho no futuro.

Conscientes da grande responsabilidade que os 
espera, os dois sabem onde e como atuarão e estão 
prontos para isso: na educação e nas novas tecnolo-
gias. “a formação atual do engenheiro nos man-
tém presos em metodologias de ensino que não 
dialogam nem com a nossa realidade, nem com a 
realidade da engenharia disputada no mundo. Para 
vencer esse desafio, os estudantes descobrem que 
terão que se envolver na melhoria de seu próprio 
ensino. e é nesse momento que a pesquisa e a 
extensão universitária permitem uma formação 
menos restrita. acredito que é a partir dessas visões 
experimentadas sobre o que não tem dado certo, e 
quais as soluções, que poderemos contribuir com o 
Clube. o brasil tem tudo para construir sua sobe-
rania com engenharia e nós queremos estar nessa 
vanguarda”, comemora lucas.

Tatiana destaca que os conselheiros egressos da 
Sae podem levar ao Conselho diretor olhares 
voltados ao cotidiano e às questões mais imediatas, 
além de reforçar a necessidade de atualização. “Falo 
de uma visão de atualidade, dos desafios enfrentados 
no dia a dia, com os problemas de hoje. Ter uma 
bagagem de muitos anos de experiência sempre leva 
a lutas maiores, grandes desafios. Para o recém-for-
mado, na maioria das vezes, a luta é por algo mais 
simples, do cotidiano, questões que precisam ter 
soluções apontadas para que não se tornem lutas 
grandiosas. além, é claro, do olhar para as inova-
ções, novas tecnologias, novos métodos de trabalho. 
enfim, não podemos, nos dias atuais, viver como 
se fôssemos engenheiros de 30, 50 anos atrás. o 
mundo mudou, a engenharia mudou, temos que 
nos adaptar ou ficamos para trás”, afirma.

A hora é agora
após anos de aproximação com a Sae, que muitas 
vezes levou os estudantes ao Conselho diretor 
para assistir os debates, o momento de abrir cami-

nho para esses recém formados dentro do mais alto 
círculo decisório do Clube chegou.

a decisão foi dos próprios associados: foram eles 
que elegeram pelo voto os ex-membros da Sae. 
Tatiana foi a 5ª mais votada no geral e a 2ª mulher 
mais votada. “embora participe ativamente dos 
trabalhos da Sae, tenho plena consciência de que 
ser eleita tendo pouco mais de 1 ano de formada 
mostrou o quanto a maioria dos associados enten-
dem que é hora de oxigenar o Clube de engenha-
ria, transferir essa participação dos jovens, de um 
simples discurso, para a prática. não basta somente 
aproximar os jovens do Clube, agora eles têm a 
motivação para continuar, se tornando atuantes 
dentro de todo esse processo, dentro dessa histó-
ria. agora sim, o sentimento de pertencimento se 
torna real”, destaca Tatiana.

Para lucas, há uma divergência pacífica quanto à 
inclusão de conselheiros mais jovens.  “eu acre-
dito que seja um misto do entendimento geral 
dos associados sobre a necessidade da mudança e 
um experimento social. Tenho certeza que vários 
dos membros do Clube de engenharia acreditam 
nessa renovação e na capacidade de oxigenação dos 
debates e das lutas. mas sei também que alguns 
membros ainda não estão convencidos de que 
seremos, de fato, capazes disso. Cabe a nós, jovens 
eleitos, demonstrarmos que estamos vivos, atuantes 
e prontos para as lutas, como certamente os que 
virão depois de nós também estarão - talvez sob 
a mira de olhares mais confiantes, assim espero”, 
finaliza getirana. 

“O Brasil tem tudo para construir 
sua soberania com Engenharia e nós 
queremos estar nessa vanguarda” .  
lucas getirana 

“Ter uma bagagem de muitos anos de experiência 
sempre leva a lutas maiores, grandes desafios. 
Para o recém-formado, na maioria das vezes, a 
luta é por algo mais simples, do cotidiano, questões 
que precisam ter soluções apontadas para que não 
se tornem lutas grandiosas”.  
Tatiana Ferreira
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Caminhos contra 
a escassez

Novas normas para solos reforçado e grampeado 

Pesquisa explora melhores 
usos em solos moles

Certificações de 
conformidade

Cristina Schmidt, da HUESKER, apresentou a primeira 
palestra do evento. 

Jhonattas Santos

Wikipedia

Todos os anos, regiões específicas do brasil pas-
sam por problemas de seca, com diferentes conse-
quências. a escassez de energia elétrica também é 
um problema previsível, gerado por fatores como 
a própria seca e o aumento do consumo, entre ou-
tros. Pensar soluções a longo prazo foi o objetivo 
da palestra “Soluções para a crise da água e de 
energia”, no dia 02 de outubro, com jorge rios, 
conselheiro do Clube de engenharia. o professor 
rios criticou a tendência nos últimos anos no 
brasil da opção pelas usinas a fio d’água, ou seja, 
sem grandes reservatórios. Como exemplo citou 
as de jirau, Santo antônio e belo monte, três 
empreendimentos que, se tivessem reservatórios, 
poderiam ter mais 2.400 mW médios. a restrição 
ainda inibe os múltiplos usos dos reservatórios, 
como navegação, lazer e irrigação, além de outras 
finalidades como regularização de vazões dos 
rios, controlando as cheias. Para jorge rios, uma 
vantagem que já temos é o Sistema interligado 
nacional, que conta com grande participação das 
hidrelétricas, e garante que a energia produzida 
seja distribuída conforme a demanda, de modo 
que quando há seca no Sul, por exemplo, as chu-
vas do norte otimizam as turbinas, cuja ener-
gia chega no Sul. mas ele só continuará sendo 
suficiente, na visão do conselheiro, se as fontes de 
energia forem as grandes hidrelétricas. 

leia mais: http://bit.ly/crise-energia

os solos moles, condição geológica de muitas áreas 
na costa do brasil, são um desafio para áreas como 
geotecnia, mecânica dos solos, engenharia civil: 
não são ideais para a construção de aterros. no 
entanto, soluções geotécnicas são constantemente 
estudadas, sendo uma delas o aterro estruturado, 
ou seja, aterro com longas estacas. este foi o tema 
central da palestra “modelagem centrífuga de ater-
ros estruturados”, no dia 07 de outubro, com diego 
de Freitas Fagundes. doutor pela CoPPe/uFrj e 
professor da universidade Federal do rio grande 
(Furg), seu estudo sobre o tema venceu o Prêmio 
Costa nunes, no biênio 2016-2017, como me-
lhor tese de doutoramento em geotecnia do país. 
o prêmio é concedido pela associação brasileira 
de mecânica dos Solos e engenharia geotécnica 
(abmS). em suas pesquisas, um dos avanços foi 
a descoberta de que, apesar da alta eficiência do 
geossintético em promover a distribuição de cargas 
no solo, tanto no uso da tecnologia quanto sem a 
mesma, outros parâmetros são mais importantes: 
quanto mais próximas entre si estiverem as estacas, 
e mais alto for o aterro, menor deformação do solo 
ou da geogrelha será verificada. 
leia mais: http://bit.ly/modelagem-centrifuga

invisíveis, mas permeando as telecomunicações 
no brasil, as normas de conformidade são cada 
vez mais importantes em uma sociedade onde 
o poder está se concentrando na informação, 
na espionagem e no uso de dados coletados por 
aparelhos em tempo real. o tema foi debatido 
pelas divisões técnicas de exercício Profissional 
(deP) e Formação do engenheiro (dFe), no 
dia 10 de outubro, pelo palestrante josé alber-
to da Silva Carvalho, especialista na certifica-
ção da conformidade de produtos de telecomu-
nicações. o crescente domínio da tecnologia 
estrangeira e a importância das normas nesse 
processo foram destacadas: a formação de no-
vos quadros para atuação na área é fundamen-
tal para o futuro do país. “a guerra hoje é de 
conhecimento e é travada via telecomunicações 
e espionagem. o engenheiro brasileiro está no 
centro disso tudo. Temos pessoal qualificado 
e temos que continuar qualificando e preser-
vando a nossa fronteira tecnológica que passa 
pela certificação. Trata-se de uma questão de 
soberania nacional”, defendeu. 

leia mais: http://bit.ly/painel-telecom

a comunidade geotécnica do país se mobilizou, 
entre junho de 2016 e setembro de 2019, na 
elaboração de novas normas referentes a solos 
reforçados em aterros e solos grampeados. a 
apresentação do texto final foi tema da mesa-re-
donda “aspectos das novas normas abnT de 
muros e taludes em solo reforçado em aterros 
e solo grampeado”, em 24 de outubro, com a 
participação de Cristina Schmidt, representante 
da HueSKer e da abmS; eugenio da Cunha, 
da inTeraCT engenharia; e Cristiano rodri-
gues, da Terra armada ltda. Segundo Schmidt, 
a mobilização partiu da insatisfação com a nbr 
19286, que faz especificações sobre muros em 
solos mecanicamente estabilizados, lançada em 
abril de 2016. Com os debates, ela foi dividida 
em duas partes: a primeira tratando de solos 
reforçados em aterros, e a segunda sobre solos 

grampeados. atualmente em fase de avaliação 
pela associação brasileira de normas Técnicas 
(abnT), o documento entrará em consulta pú-
blica antes da publicação. 

leia mais: http://bit.ly/normas-aterros

http://bit.ly/crise-energia
http://bit.ly/modelagem-centrifuga
http://bit.ly/painel-telecom
http://bit.ly/normas-aterros
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novembro De 2019

DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS: artur obino neto; joão Fernando guimarães Tourinho; josé eduardo Pessoa de andrade; maria alice ibañez duarte

DIVISõES TÉCNICAS ESPECIALIzADAS
CiênCia e TeCnologia (dCTeC): Chefe: alexandre vacchiano de almeida; Subchefe: marcio Patusco lana lobo | ConSTruçÃo (dCo): Chefe: rivamar da Costa muniz; Subchefe: abílio borges | 
eleTrÔniCa e TeCnologia da inFormaçÃo (deTi): Chefe: miguel Santos leite Sampaio; Subchefe: gilberto Paes França | energia (den): Chefe: james bolivar luna de azevedo; Subchefe: 
alcides lyra lopes | engenHaria de Segurança (dSg): Chefe: ricardo de noronha viegas (licenciado até 2020); Subchefe: neilson marino Ceia | engenHaria do ambienTe (dea): Chefe: 
Paulo murat de Sousa; Subchefe: abílio valério Tozini | engenHaria eConÔmiCa (deC): Chefe: mauro de Souza gomes; Subchefe: Paulo Tadeu Costa | engenHaria induSTrial (dei): Chefe: 
luiz antônio Fonseca Punaro barata; Subchefe: elinei Winston Silva | engenHaria QuÍmiCa (dTeQ): Chefe: josé eduardo Pessoa de andrade; Subchefe: Simon rosental | eSTruTuraS (deS): Chefe: 
robson dutra da veiga; Subchefe: roberto Possollo jerman | eXerCÍCio ProFiSSional (deP): Chefe: jose jorge da Silva araujo; Subchefe: bruno Silva mendonça | FormaçÃo do engenHeiro 
(dFe): Chefe: jorge luiz bitencourt da rocha; Subchefe: josé brant de Campos | geoTeCnia (dTg): Chefe: manuel de almeida martins; Subchefe: ian Schumann marques martins | manuTençÃo 
(dma): Chefe: josé César da Silva loroza; Subchefe: Carlos alberto barros gutierrez | PeTrÓleo e gÁS (dPg): Chefe: newton Tadachi Takashina; Subchefe: irineu Soares | reCurSoS HÍdriCoS 
e SaneamenTo (drHS): Chefe: jorge luiz Paes rios; Subchefe: miguel Fernández Y Fernández | reCurSoS mineraiS (drm): Chefe: marco aurélio lemos latgé; Subchefe: ana maria netto | 
reCurSoS naTuraiS renovÁveiS (drnr): Chefe: ibá dos Santos Silva; Subchefe: arciley alves Pinheiro | TranSPorTe e logÍSTiCa (dTrl): Chefe: alcebíades Fonseca; Subchefe: licínio 
machado rogério | urbaniSmo e PlanejamenTo regional (dur): Chefe: uiara martins de Carvalho; Subchefe: guilherme Fonseca Cardoso

Portos e canais: mapeamento de profundidades

O lixo e o lucro responsável e sustentável

Ação do INEA na 
preservação e recuperação 
de mananciais

dTes

Da esquerda para a direita: o palestrante Aluizio Maciel, o 
presidente do Clube de Engenharia Pedro Celestino, e o chefe da 
Divisão de Exercício Profissional José Jorge Araujo.

Abastecimento de água - Região Metropolitana do Rio de Janeiro

o rio de janeiro, um dos estados mais popu-
losos do país e com maior consumo de recursos 
naturais, necessita de políticas públicas que 
garantam sua segurança hídrica. Para falar 
sobre o papel do instituto estadual do am-
biente (inea), o Clube promoveu a palestra 
“Política de proteção e recuperação dos ma-
nanciais de abastecimento do estado do rio 
de janeiro – Pacto pelas Águas”, em 31 de 
outubro. a palestrante, laís Costa, geógrafa, 
mestre em ordenamento Territorial ambiental 
que atua como analista em meio ambiente no 
inea, apresentou o projeto de identificação 
de mananciais do estado e sua preservação e 
recuperação, idealizado após a crise hídrica de 
2014. na prática, trata-se do atlas dos ma-
nanciais, uma publicação que cataloga todas as 
nascentes do estado incluindo as prioritárias 
na preservação e recuperação e o Pacto pelas 
Águas, projeto que desenha e implementa as 
ações junto aos proprietários das terras que 
interessem à preservação. 

leia mais: http://bit.ly/politica-mananciais uma relação sustentável, e mesmo lucrativa, 
com os resíduos produzidos pelas cidades. essa 
é a experiência que adacto benedicto ottoni, 
associado do Clube de engenharia e professor 
do departamento de engenharia ambiental 
da universidade do estado do rio de janeiro 
(uerj) apresentou no dia 05 de novembro, no 
Clube de engenharia. a palestra “gestão do lixo 
urbano do rio de janeiro e a Sustentabilidade 
ambiental” deixou evidente que não só as gran-

o intenso comércio internacional conta com 
embarcações cada vez maiores e mais pesadas, 
o que pede dos países portos aptos a recebê-las, 
assim como canais de navegação suficientemen-
te profundos. “obras portuárias - mapeamento 
de profundidades” foi tema de palestra, com 
aluizio maciel, hidrógrafo com experiência na 
diretoria de Hidrografia e navegação (dHn) 
da marinha, atual diretor da empresa delfos 
marítima. em 23 de outubro, maciel apresen-
tou tecnologias capazes de mapear, eficiente-
mente, o fundo de canais a fim de detectar a 
altura do mesmo e possíveis obstáculos. o foco 
principal é a segurança, uma vez que, se um 
navio tocar o fundo do corpo hídrico, podem 
acontecer acidentes envolvendo derramamento 
de óleo e outras cargas e até mesmo risco à vida 
humana. É de responsabilidade da marinha 
autorizar a realização de levantamentos Hi-
drográficos por empresas. as normas brasileiras 

estão adaptadas às internacionais impostas pela 
organização Hidrográfica internacional (oHi). 

leia mais: http://bit.ly/obras-portuarias

Jhonattas Santos

 Agência Nacional de Águas

des prefeituras conseguem transformar resíduos 
em lucro de forma responsável e sustentável, 
adacto citou exemplos de pequenas cidades que, 
com vontade política, resolveram seus problemas 
com viabilidade ecológica e econômica. ottoni 
citou, ainda, a lei 12.305, que institui a Política 
nacional de resíduos Sólidos como o principal 
guia para a correta gestão do lixo, tanto reciclável 
quanto orgânico. 

leia mais: http://bit.ly/gestao-lixo

http://bit.ly/politica-mananciais
http://bit.ly/obras-portuarias
http://bit.ly/gestao-lixo
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A necessária aliança entre 
engenheiros e arquitetos foi 
o foco do último Almoço de 
Confraternização, em 31 de 
outubro. Foram homenageados 
o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU-RJ), que 
em 2020 completa 10 anos, e o 
quase centenário Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB), 
fundado em 1921.

inSTiTuCional

Engenheiros e arquitetos reafirmam parceria 
na construção de cidades inclusivas

Jeferson Salazar, presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU-RJ)

Fernando Alvim

Com ênfase no papel dos arquitetos 
e urbanistas na garantia da qualidade 
de vida em cidades cada vez mais 
urbanizadas, o presidente Pedro Ce-
lestino afirmou: “nós, engenheiros, 
projetamos e construímos, mas quem 
pensa o espaço, quem pensa o macro 
e o micro em termos de qualidade é o 
arquiteto e urbanista. É importantís-
simo, no rio de janeiro, na nossa ci-
dade, trabalharmos juntos no sentido 
de propormos soluções que acarretem 
melhoria da qualidade de vida para 
os que aqui vivem”. 

na mesma linha, jeferson Salazar, 
presidente do Cau-rj, ressaltou o 
papel dos arquitetos na elaboração 
de cidades inclusivas, com espaços 
públicos que sejam agradáveis para 

todos. mas lamentou a falta de 
reconhecimento. Para Salazar, os 
trabalhos de engenheiros e arquitetos 
muitas vezes são creditados aos ges-
tores públicos. “a cidade é construída 
coletivamente, mas tem um grupo de 
profissionais que se empenha dia e 
noite, principalmente dentro do ser-
viço público, para fazer com que essa 
cidade seja funcional e preste serviços 
para que todos possam ser um dia 
chamados de cidadãos”, defendeu. 

a arquitetura pública também foi 
foco da fala de Pedro luz, que criti-
cou a pouca quantidade de concursos 
públicos de projetos de arquitetura 
no país, fundamentais para que os 

profissionais quebrem o padrão de 
cidades excludentes, onde poucos 
se beneficiam do que é público. “É 
muito importante a sinergia entre as 
entidades de arquitetura e de enge-
nharia para reverter esse projeto da 
cidade brasileira, e fazer um contra 
projeto, que signifique maior inclu-
são das pessoas e não essa exclusão 
recorrente que a gente vive”. 

jeferson Salazar fez questão de 
registrar o grande ano que será 
2020 para a arquitetura brasileira e 
carioca, quando a cidade será eleita 
a Capital mundial da arquitetu-
ra e também sediará o Congresso 
mundial de arquitetos. Será, ainda, 

o ano em que o sistema autárquico 
do Cau completará uma década, 
com comemorações que têm início 
no Carnaval, com o samba-enredo 
da escola unidos da Tijuca sobre 
arquitetura e urbanismo. 

além de Pedro Celestino,  Pedro 
da luz moreira e jeferson Salazar, 
compuseram a mesa de homena-
gem o 1º vice-presidente do Clube 
de engenharia, Sebastião Soares; o 
presidente do Conselho regional de 
engenharia e agronomia do rio de 
janeiro (Crea-rj), luiz antonio 
Cosenza; o presidente da Socieda-
de dos engenheiros e arquitetos 
do estado do rio de janeiro (Se-
aerj), alberto balassiano; a pre-
sidenta da associação brasileira de 
engenheiras e arquitetas (abea), 
iara nagle; e a arquiteta e conselhei-
ra vitalícia do Clube de engenharia 
Katia Farah.

além das entidades, foram homena-
geados no almoço os aniversariantes 
do mês de outubro: os associados 
eliana griner, lidinei Sergio neri, 
marcio de Queiroz, marcio Paes 
leme, mariano de oliveira, nilo 
Corrêa e oswaldo neves; o diretor 
luiz oswaldo norris aranha; e os 
funcionários Fernando ribeiro, mar-
gareth vigneron Cariello e nelson 
neves da Silva. 

Pedro da Luz, presidente do Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB)


