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Eleições

As enchentes na região urbana do Rio de Janeiro
Assim como sabemos, todos os construtores de
obras de terraplanagem e pavimentação também sabem
que, na região sudeste, o período de maio a setembro é extremamente propício para o avanço destas obras, pois não é
a chamada temporada de chuvas, que incomodam o andamento dos trabalhos a partir de ﬁnal de setembro. Estamos
sentindo que a questão de se resolver, em deﬁnitivo, são os
alagamentos que há décadas ocorrem nas partes urbanas das
zonas Sul e Norte da cidade do Rio de Janeiro que perdeu,
ao menos na mídia, o tratamento prioritário que merece.
Aparentemente, poderíamos pensar: “não está alagando, então vamos deixar o assunto para depois, pois temos outras
prioridades”. Não deve ser o caso.
Por isso, vamos relembrar o caos instalado na
cidade do Rio de Janeiro, em abril do corrente ano, quando até um decreto informal do Prefeito foi divulgado, no
momento em que ele pediu que não saíssemos das nossas casas. Foram dois dias improdutivos e de prejuízo,
com engarrafamentos e veículos consumindo combustível, emitindo CO². Um grande impacto ambiental, sem
nenhum proveito. As enchentes são tão recorrentes, que
já é um fato folclórico, na zona Sul, pessoas andarem de
barcos e de pranchas de surf, para aparecerem nas nossas casas, por meio dos noticiários das televisões e que,
certamente, são divulgados no mundo inteiro.
Temos uma topograﬁa peculiar: a Serra do Mar
invade a orla marítima nesta cidade. Não temos, como
em outras cidades famosas, grandes rios cruzando a cidade. O Tâmisa, o Sena, o Volga, o Potomac, o Amazonas, estão longe daqui. A situação no Rio de Janeiro é
a seguinte: são rios curtos e de baixa vazão média, cujas nascentes estão na Serra do Mar; os deságues, nas
lagoas, na Baía de Guanabara ou no Oceano Atlântico.
Girando no sentido anti-horário, a partir da Zona Sul temos os rios: Rainha I e II, Macacos, Cabeças, Berquó,
Banana Podre, Carioca, Papa-Couve, Comprido, Trapicheiros, Cachorros, Maracanã e Joana. Os outros rios
além desta relação, como o Dom Carlos, Timbó, Faria,
Catarino etc, não são objeto desta análise, cujo objetivo
é tratar das enchentes nas regiões do Jardim Botânico,
Tijuca e Praça de Bandeira.
Há muitos projetos em discussão, inúmeros argumentos positivos ou negativos, que viraram polêmica,
mas que não resultaram em uma ação efetiva. O Clube
de Engenharia já abordou com clareza este assunto em
reunião de Conselho, que culminou com o envio de uma
carta ao Exmo. Sr. Prefeito, recomendando o estudo de
uma solução antiga, e que permanece bem atual, que é
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a da construção do túnel extravasor. A população não
deve saber e, possivelmente, muitos engenheiros não
têm notícia, que antes da década de 1970 o governo da
época iniciou esta obra. Já foram construídos cerca de
1.500 metros de túnel, cujo objetivo é o de captar as
águas que extravasem das calhas dos rios Rainha I e II,
Macacos, Trapicheiros, Maracanã e Joana. O emboque
deste túnel poderá ser visto no costão do Vidigal e o seu
ﬁnal, atual, está sob a rua Marquês de São Vicente.
É compreensível que, com o aumento da população, as regiões destas bacias hidrográﬁcas ﬁcaram
mais impermeáveis e os coeﬁcientes que determinam
a inﬁltração das chuvas no solo, aumentaram muito.
Mas sabemos também que as calhas continuam com as
mesmas dimensões. Temos conhecimento dos projetos da
Rio Águas para combater as enchentes dos rios Maracanã
e Joana, que também são bons. Entretanto, não abrangem
soluções para combater os desastres da Zona Sul.
O que o Clube de Engenharia busca, neste momento histórico da vida carioca, quando há uma grande
sintonia entre os poderes Municipal e Estadual, é somente propiciar à população o conforto e a segurança
de que não haverá mais sofrimento com as enchentes.
Há tempo suﬁciente para implementar esta construção
antes da Copa do Mundo. Nós, brasileiros, nem queremos imaginar o estádio do Maracanã interditado diante
de uma enchente.
Outra grande vantagem desta solução, é o
baixíssimo impacto ambiental durante a sua construção.
A interferência de obras de túnel, com o público, é mínima. Todos perceberam isto, quando da construção dos
segmentos do Metrô, desde a praça Cardeal Arcoverde
até a praça General Osório.
Finalmente, é importante ressaltar que, paralelamente, os dois governos envolvidos, atuem com
ﬁrmeza para eliminar os despejos de esgotos nos rios.
Esta questão é atual, porquanto podemos enumerar: os
rios Rainha I e II, têm o seu destino no canal da rua
Visconde de Albuquerque. O rio Macacos, na Lagoa
Rodrigo de Freitas. Os rios Trapicheiros, Maracanã e
Joana, na Baía de Guanabara. Em suma: o túnel extravasor, resolverá de uma vez por todas as enchentes
destas regiões e servirá como agente impulsionador
para uma ação eﬁcaz de eliminação dos despejos de esgotos nestes rios.
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Clube de Engenharia
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Vue • Ótica Anjos dos Olhos • Colégio e Curso Intellectus • Manoel Crispun Materiais de Construção •
Fonoclínica Produtos Médicos Ltda • Dartigny Moda
Masculina • DC Grill Churrascaria • Restaurante Zanzariba • Crafipark S/C Ltda • Colégio Mary Poppins
• Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro
Leopoldina • Kerala Clínica de Terapias Alternativas
e Reabilitação Física • Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação ABBR • Universo Physio Pilates
• Clínica Odontológica New Quality

CLUBE DE ENGENHARIA ENVIA CARTA AOS CANDIDATOS QUE
LIDERAM CAMPANHA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Com a responsabilidade de uma instituição prestes a completar 130 anos de história, o Clube de Engenharia encaminhou aos candidatos que lideram a campanha à Presidência da República carta levantando as principais questões de interesse da engenharia
nacional. O documento trata, entre outros temas de extrema relevância para a sociedade brasileira e o futuro da nação, de “um
projeto que tenha em conta a globalização, mas que nos permita sair da posição de dependência do jogo do capital financeiro
internacional e proceder à redução da enorme disparidade de renda existente no país, com a consolidação da democracia”.
Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2010

Em breve, o Clube de Engenharia irá
completar 130 anos de existência. Nesse período, participou, dentre outros movimentos, da
campanha abolicionista, da transformação republicana, da modernização da cidade do Rio
de Janeiro, das lutas pela paz, da campanha
‘‘O petróleo é nosso”, da redemocratização do
país. É com a responsabilidade desta história
que solicitamos a atenção de V. Sa. para as
questões que interessam à engenharia brasileira e que poderão, se realizadas, constituir um
marco em nossa história.
1
A deﬁnição de um projeto de país é o que
deve unir o povo brasileiro para que possamos construir um futuro no qual nossos ﬁlhos e netos não convivam mais com a fome
e com a miséria. Um projeto que tenha em
conta a globalização, mas que nos permita
sair da posição de dependência do jogo do
capital ﬁnanceiro internacional e proceder
à redução da enorme disparidade de renda
existente no país, com a consolidação da
democracia. A nosso ver, tal projeto deveria
ter como ﬁm a transformação de nossa sociedade agrário-industrial em uma sociedade do conhecimento.
2
Para isso faz-se mister, desde hoje, colocar
em seu eixo a questão da educação básica,
média e superior de qualidade. Não em termos genéricos, mas fazendo parte de um
plano a curto, médio e longo prazos.
O fortalecimento dos centros de pesquisa nacionais e a criação de regras que estimulem a ligação universidade-indústria

devem fazer parte deste plano, com vistas
ao fortalecimento da tecnologia nacional.
3
Tal projeto deverá levar em conta a experiência de outros países com respeito ao
meio ambiente e à biodiversidade, vitais
para preservação do futuro do planeta.
4
Para que possamos seguir este caminho é
indispensável que a empresa nacional seja
o suporte desse desenvolvimento sustentável. Por isso, preocupa-nos a falta de regulação que vem permitindo o aumento da
participação e a compra indiscriminada de
empresas brasileiras pelo capital externo.
Também faz-se necessário reduzir os juros
reais e os impostos para estimular o investimento em atividades produtivas.
A seguir, listamos algumas medidas destinadas a fortalecer as empresas genuinamente
nacionais:
a) Prioridade às licitações nacionais com
relação às licitações internacionais, com
peso diferenciado e ﬁnanciamento do
BNDES para as empresas nacionais;
b) Nas licitações e encomendas internas
governamentais, exigir conteúdo nacional
de empresas nacionais;
c) Estabelecimento de regras alfandegárias e tributárias que favoreçam a empresa nacional;
d) Criação de regras nas empresas estatais
que estimulem a execução no Brasil de
projetos básicos e executivos em substituição aos pacotes fechados;
e) Dar oportunidade às empresas nacionais
pequenas e médias de integrarem os ca-

dastros de fornecedores das empresas estatais e órgãos governamentais;
f) Criar linhas especiais de ﬁnanciamento
do BNDES para as empresas nacionais.
5
O projeto ainda deverá levar em conta:
a) A utilização das riquezas do pré-sal de
forma não predatória, agregando valor, para
ampliar a capacidade produtiva nacional, a
pesquisade tecnologias “limpas” e a redução
da desigualdade social;
b) Dar agilidade e amplitude aos planos para
superar os gargalos na infraestrutura do país,
com prioridade para a alavancagem dos modais de transporte ferroviário e aquaviário;
c) Garantir que os equipamentos e infraestrutura a serem criados, visando atender à Copa
de 2014 e às Olimpíadas de 2016, possam ser
incorporados de forma permanente às necessidades da população;
d) Tomar medidas urgentes para inverter a
curva atual de decréscimo da participação de
manufaturados em nossa pauta de exportação.

Senhor Candidato(a):
O Clube de Engenharia tem certeza que
V. Sa. levará em consideração as propostas anteriormente citadas e coloca-se à
disposição para discutí-las no local e momento escolhidos por V. Sa. Com nossos
votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Francis Bogossian
Presidente do Clube de Engenharia
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Fiscalização

Brasil adota nova política de segurança de barragens
Ao lado de outras entidades, o Clube de Engenharia participou ativamente da mobilização pela aprovação da Lei
tivo de promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores das barragens e coordenar a elaboração
do relatório, que será encaminhado anualmente ao
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).
“A aprovação desta lei é um marco histórico para o
país, haja vista as recentes tragédias ocorridas devido às chuvas e que poderiam ter sido evitadas, especialmente a ocorrida no Estado do Rio de Janeiro
que afetou milhares de famílias”, acentuou o presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian.
De acordo com a lei, o empreendedor será
o responsável legal pela obra, já que no país há
uma malha de competência diversificada, dividida
entre grupos privados e públicos. Segundo levantamento da ANA, há cerca de seis mil reservatórios artificiais e quase 1,5 mil se enquadram na lei.
“Um acidente de barragem traz danos enormes à
sociedade, principalmente às populações ribeirinhas. A lei conduz o proprietário a ter mais cuidado com critérios de segurança e manutenção para

medir fenômenos como temperatura e pressão.
Quando monitorados, é possível manter medidas
preventivas, caso haja alguma irregularidade”, declarou o presidente do Comitê Brasileiro de Barragens, Erton Carvalho, que comemora a aprovação
da política, após 30 anos de luta.
Segundo Bogossian, o empreendedor terá
que implantar uma política de segurança, de acordo com parâmetros de resistência, coesão ou atrito
interno, e traçar uma radiografia do subsolo. “Deve
ser feita uma investigação do terreno, por meio
de amostras de cada camada do solo e ensaiadas
para medir a coesão e o atrito entre os grãos. Esta
análise pode prever o comportamento do terreno e,
assim, pode evitar uma tragédia”, explicou. A lei
ainda estabelece que a segurança da barragem deve
ser mensurada nas seguintes fases: planejamento,
projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro
vertimento, operação, desativação e de usos futuros.

Gyoergy Varga/EFE

Pontos atingidos pela lama tóxica em Kolontar, Hungria, em cinco de outubro de 2010
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Controle social
Um ponto importante da lei se refere à
participação e ao controle social desta política, já
que a população poderá participar da elaboração
do Plano de Ação Emergencial (PAE). Esta medida
tem a finalidade de promover ações que serão executadas pelo empreendedor da barragem, em caso
de situação de emergência e também identificar os
possíveis agentes de risco, bem como notificá-los.
“A sociedade poderá participar do PAE por meio da
integração com o Sistema Nacional de Defesa Civil,
ou seja, os debates iniciarão nas instâncias municipais até chegar à instância federal, tanto população
rural como urbana. Isso significa descentralização”,
enfatizou Viana.
Erton Carvalho acredita que controle social
é fundamental para otimizar a fiscalização da segurança das barragens. Portanto, a sociedade poderá
participar do processo por meio de conselhos municipais, federais, dentro do âmbito da Defesa Civil.

Sesquicentenário de
nascimento de Paulo
de Frontin

Mulheres e crianças acampados na Estrada de Ferro
Carajás, em Parauapebas, Pará

Da aprovação para a efetivação
O primeiro passo foi dado: a lei foi sancionada. Agora, movimentos sociais, sociedade civil
organizada e entidades precisam reivindicar e pressionar pela efetivação da lei. De acordo com o Superintendente da ANA, vários pontos da lei já são autoaplicativos: “Algumas ações já podem ser feitas, sem
a necessidade de esperar um decreto presidencial”.
Bogossian tem a esperança de que a mobilização provoque ainda mais a discussão. “Barragens
não são estruturas convencionais como a maioria
das obras civis. Exigem atenção permanente do
proprietário, em função das mudanças contínuas
nas solicitações a que são submetidas durante sua
vida útil. Nesse sentido, a engenharia cumpre o seu
papel, propondo medidas preventivas e corretivas,
além de acompanhar o projeto”, alertou.
Segurança necessária
Apenas nos dois primeiros meses de 2008,
foram mais de 70 acidentes, como por exemplo, o
caso da Usina Hidrelétrica de Espora, localizada
no sudoeste de Goiás, em janeiro do mesmo ano.
Uma barragem foi parcialmente rompida, que causou isolamento de cidades, alagamento de fazendas, além de prejuízos ambientais. Outro acidente
aconteceu em Rondônia, também em 2008: a barragem da PCH Rondon 2 (Apertadinho) sofreu
uma ruptura de 60 metros, que causou o assoreamento do rio.
De acordo com Francisco Lopes Viana,
com a devida fiscalização e regulamentação é possível prever e prevenir acidentes deste porte. Nesse
contexto, a engenharia nacional precisa priorizar
segmentos da modalidade contratual, em relação
a projeto, equipamento e construção. Por isso, a
construção de uma barragem deve considerar segurança, meio ambiente e comunidade envolvida.
Em muitos países já existe a política nacional
de segurança de barragens. Inclusive, na América do
Sul, a Argentina é um exemplo e conta com um órgão
regulador específico.

No último dia 27 de setembro de
2010, o Conselho Diretor do Clube
de Engenharia homenageou Paulo
de Frontin, seu presidente perpétuo,
que durante 30 anos esteve à frente
da entidade
“Patriarca da Engenharia Ferroviária
e Patrono da Engenharia Brasileira, espírito de
filósofo, alma de sábio e coração de luta”. Assim, o também engenheiro Álvaro de Frontin
Werneck traçou o perfil de seu avô, registrando
fatos de sua vida que marcaram a história da
engenharia e do país. Desde os tempos de escola, as lembranças são de orgulho e admiração pela extrema sabedoria, os concursos nos
quais foi aprovado com distinção, pela carreira
pública que construiu e, especialmente, pelos
imensos serviços que prestou à nação, desde os
tempos em que trabalhava na monografia sobre
“as ferrovias brasileiras, a escolha do sistema
mais apropriado”.

Fernando Alvim

Pela primeira vez, a legislação brasileira adota uma política que prioriza
a segurança de barragens e também
determina a criação de um Sistema Nacional de Informações sobre Segurança
de Barragens coordenado pela Agência
Nacional de Águas.

Homenagem

Agência Vale

Após a mobilização de uma série de entidades, finalmente, foi sancionada no dia 20 de
setembro, a Lei que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Uma das formas
de pressão foi a elaboração de uma carta - entregue pessoalmente ao presidente Lula - pedindo
a aprovação do então Projeto de Lei nº 168/09. O
documento foi assinado pelos presidentes do Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia
Geotécnica (ABMS), da Associação Brasileira de
Geologia da Engenharia Ambiental (ABGE-RJ),
do Instituto Brasileiro do Concreto (Ibracon) e do
Clube de Engenharia.
Pela primeira vez, a legislação brasileira adota uma política que prioriza a segurança de
barragens e também determina a criação de um
Sistema Nacional de Informações sobre Segurança
de Barragens (SNIBS), coordenado pela Agência
Nacional de Águas (ANA). O SNIBS tem o obje-

Lacuna política
Outra entidade com participação ativa
neste processo foi a Agência Nacional de Águas.
“Detectamos que havia um vácuo legislativo no
que tangia à responsabilidade em qualquer fase e na
coordenação do processo. Não havia uma política
fiscalizatória sistemática e a lei surge exatamente
para preencher esta lacuna”, esclareceu o Superintendente de Outorga e Fiscalização da ANA, Francisco Lopes Viana.
A aplicação da lei se dará em determinadas condições, como: barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição
final ou temporária de rejeitos e à acumulação de
resíduos industriais. No entanto, destas nem todas
se encaixam, pois ainda é necessário que a barragem tenha uma altura maior ou igual a 15 metros;
capacidade total maior ou igual a três milhões de
metros cúbicos; reservatório que contenha resíduos
perigosos conforme normas técnicas aplicáveis e
categoria de dano potencial associado, médio ou
alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou
de perda de vidas humanas.
A aprovação é, sem dúvida, um avanço
para a sociedade brasileira, assim como todos os
seus agentes como projetistas, construtores e Poder
Público. “Este é um marco legal para delimitar os
contornos técnicos necessários à segurança de barragens e determinar as devidas responsabilidades”,
especificou Erton Carvalho.

Álvaro Werneck, neto de Paulo de
Frontin, recebe homenagem do Clube

Filho de engenheiro, Paulo de Frontin se
forma em engenharia civil aos 18 anos, aos 19 é
Bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas e aos
20 já é mestre da Escola Politécnica. Em 1880 foi
carregado pela população em festa por ter conseguido, em meio a uma forte crise na cidade do
Rio de Janeiro, pela seca e pela epidemia de peste
bubônica, com um projeto ousado, restabelecer
em apenas seis dias, o abastecimento e garantir
água em profusão para a cidade.
À frente da Central do Brasil pensou
um plano nacional de transporte ferroviário
e executou obras que demonstravam o olhar
muito à frente de seu tempo. Foi senador da
República e prefeito do Distrito Federal, quando o Rio era capital.
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Acompanhado do filho Billy Júnior e do
neto Pedro Sol, Billy Blanco, de 87 anos, parceiro
de Tom Jobim, Baden Powel e João Gilberto, autor de sucessos gravados por Dick Farney, Lúcio
Alves, João Gilberto, Dolores Duran, Sílvio Caldas, Elizeth Cardoso e Elis Regina, entre outros,
protagonizou o encontro de toda uma geração com
clássicos de nossa música que marcaram época e
até fizeram história. Uma de suas canções se transformou em verdadeiro hino de resistência à ditadura militar, como Canto Livre, composto assim que
saiu do Forte Copacabana, onde esteve preso.
Tendo à frente o Diretor de Atividades Sociais, Jaques Sherique, o almoço festejou os aniversariantes, homenageou as secretárias que também
comemoravam o Dia da Secretária e, pela proximi-

Confraternização

MÚSICA, POLÍTICA E EMOÇÃO NO ALMOÇO
DOS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO
Encontro memorável aconteceu dia 30 de setembro, no tradicional almoço de
comemoração dos aniversariantes do mês, com a participação especial
do arquiteto, compositor e cantor Billy Blanco

dade das eleições abriu mais uma vez espaço para
breve apresentação dos candidatos ao legislativo filiados ao Clube de Engenharia defenderem suas propostas e levantarem suas principais bandeiras de luta.
Estiveram presentes ao almoço o Secretário
de Estado Ciência e Tecnologia Luiz Edmundo Horta Barbosa, o presidente do CREA-RJ Agostinho
Guerreiro, a presidente da SEAERJ Carmem Lúcia
Petraglia e os então candidatos a deputado estadual
Fernando Gutman (PCdoB) e a deputado federal
Samuel Malafaia (PR) e Fernando Siqueira (PDT).
Entre os pontos altos das comemorações,
inclui-se ainda o ato de assinatura da ficha de inscrição de Billy Blanco, a partir de então, mais um
ilustre sócio do Clube de Engenharia.

Fotos: Fernando Alvim

Comemoraram aniversário os engenheiros Affonso Paulo Gilano de Mello, Antonio Carlos Soares Pereira, José
Caetano dos Prazeres, Luiz Carlos Ramos Cruz, Jorge Greenhel, Moyses Wainberg, Henri Uziel, Benedicto Rodrigues,
Almyr Borges da Silva, Lea Griner, Hélio Davidovich, Reginaldo dos Santos Silva, Roberto Freire Filho e a funcionária
Antônia Cipriano Lopes. Foram homenageadas, no Dia da Secretária, Cristina Martinez Alves, Denise Rabello, Denise
Ramos, Juliana Clemente, Margareth Carrillo e Lenice Azevedo. À esquerda, o Diretor de Atividades Patrimoniais
Jaques Sherique e, ao centro, o Vice-Presidente do Clube de Engenharia, Manoel Lapa
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Além da comemoração dos aniversariantes de setembro e a apresentação de Billy Blanco e Pedro Sol, outro destaque foi a
assinatura da ficha de inscrição do Clube de Engenharia pelo músico, cercado pelos proponentes Jaques Sherique, Diretor de
Atividades Patrimoniais, Fernando Siqueira, Vice-Presidente do Clube, Luiz Carneiro, Diretor Financeiro e Francis Bogossian,
Presidente do Clube

Autor de sinfonias para São Paulo,
Rio de Janeiro, Alagoas e Pará, sua
terra natal, Billy Blanco registra a autoria de 400 composições, das quais
300 gravadas, entre elas, Estatuto da
Gafieira, Tereza da Praia e Canto Livre
(“Numa prisão, na igreja ou na rua,
uma canção tem força de uma prece,
não haverá no mundo quem destrua,
morre um cantor e o canto permanece”). Com dezenas de composições
inéditas e a esperança de gravar em
breve um novo CD com a participação
das três gerações de cantores e compositores, Billy Blanco ficou bastante
sensibilizado com as palavras do
Vice-Presidente do Clube, Fernando
Siqueira, em defesa da Amazônia e
das riquezas nacionais, e dedicou a ele
“e a todos os brasileiros que se interessam
pela Amazônia” um outro belo momento ao cantar Guajará – Suíte de Arco
Iris (”O verde é meu e os minérios
igualmente, de onde vem toda essa
gente se meter em nossas vidas; é tanta associação de proteção falando de
meio ambiente em nome das Nações
Unidas...”). Fechando sua apresentação com chave de ouro, Billy Blanco
comandou um verdadeiro jogral com
todos os presentes cantando com ele
o histórico Canto Livre, fruto do que
chama de seus “tempos de grade”.
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Mercado Nacional

Indústria naval: uma janela de oportunidades se abre no país
Embora a Vale tenha anunciado a compra de navios chineses, o Brasil remonta, paulatinamente, sua indústria naval

Primeiro navio construído pelo Programa de Modernização
e Expansão da Frota da Transpetro (Promef) no Estaleiro
Atlântico Sul, no Rio de Janeiro

das tecnologia e mão de obra estrangeira. “O Brasil
teve um passado de construção de navios de grande
porte. Se é possível retomá-lo? Sim, é possível,
mas em quanto tempo e quanto custará? Estamos
no início da recuperação da indústria e é preciso,
em primeiro lugar, traçar uma política de planejamento, a longo prazo, para garantir sustentabilidade da indústria”, garantiu. Ainda segundo Carlos
Daher: “Em pouco tempo, com o desenvolvimento
adequado da capacitação tecnológica, a modernização do aparato industrial e a formação intensiva de recursos humanos na área, a construção naval
no país poderá ser competitiva e sustentável”.

O Brasil vem caminhando, a passos
largos, para recuperar seu lugar no
mercado da indústria naval.
De acordo com o presidente do Sindicato Nacional
da Indústria da Construção e Reparo Naval (Sinaval),
Ariovaldo Rocha, a recuperação e consolidação da
indústria, nos últimos 10 anos, fizeram o setor surgir
nas estatísticas internacionais. “Há uma participação
modesta nas carteiras de encomendas, cerca de 300
navios em construção no Brasil e 8 mil em estaleiros
mundiais, mas a indústria de construção naval está
pronta para ampliar sua participação no desenvolvimento brasileiro”, comemorou.
Este contexto não impede que a sociedade
brasileira, atenta aos grandes problemas nacionais,
se posicione, com firmeza, em relação aos perigos
de práticas que não valorizam a tecnologia nacional e a mão de obra qualificada.

União e mobilização
Chefe da Divisão Técnica de Eletrônica e
Tecnologia da Informação (DETI), Marcio Patusco
lembra que “em todos os países, principalmente os
em desenvolvimento, algum grau de favorecimento
à indústria nacional e incentivo à pesquisa e desenvolvimento local devem ser previstos” e propõe a
atuação de entidades como o Clube de Engenharia
em defesa dos interesses nacionais. “Nosso papel
deve ser de mobilização organizada, para apontar
as distorções e estudar mecanismos para criação
das condições de competição de nossas empresas.
Mais especificamente, não deixar que eventuais
discursos e ações baseadas apenas em resultados
se sobreponham aos interesses maiores da nação”.
Na mesma linha, Manoel Lapa, Vice-Presidente do Clube de Engenharia, trabalha no sentido de ver a instituição somar forças com toda a sociedade civil em uma grande campanha em defesa
do desenvolvimento sustentável. “Temos que nos
unir e lutar para que o atual momento de desenvolvimento não seja apenas um ciclo como o do café
ou do açúcar, que ao final, como nos ensinou Celso
Furtado, reste apenas o legado da pobreza, da poeira e do passivo ambiental. Temos que aproveitar
o momento histórico e consolidar uma indústria
com empregos qualificados e tecnologia própria”,
concluiu Manoel Lapa.
Falta de profissionais
Vem sendo anunciada pelos meios de comunicação a escassez de engenheiros e a engenharia naval tem destaque neste anúncio, uma vez
que houve aumento de importação de profissionais
desta área. “Entre os anos de 1990 e 2000, entravam
70 alunos no curso de Engenharia Naval da URFJ e
formávamos 15. A partir de 2003 e 2004, houve um
considerável aumento e, hoje, formamos 56 alunos,
concomitante à redução de evasão. O Brasil é um
grande competidor, mas precisa investir em tecnologia, pesquisa, mão de obra adequada e na qualidade dos profissionais”, afirmou Luiz Felipe.
Carlos Daher acredita que a retomada da indústria naval brasileira servirá de estímulo para que
bons profissionais voltem para a área. “Temos boas
escolas de formação que estão fazendo seu papel.
Obviamente, se houver grande importação de mão de
obra estrangeira, haverá um atraso e um prejuízo ao
processo de formação de engenheiros navais no país.
E uma possível importação massiva iria contra um
dos objetivos do Governo para estimular (e subsidiar)
a indústria naval, que é a criação de empregos de alta
qualificação para os brasileiros”, pontuou.

Notas

“O Brasil pode deixar de ser o país do
futuro e ser o país do agora”,
afirmou Fernando Siqueira

Conselho Diretor

Carta-Compromisso da campanha O Petróleo Tem que ser Nosso
é entregue aos candidatos ao parlamento
A descoberta de campos de pré-sal no litoral brasileiro vem despertando diferentes setores
da sociedade. Fruto de um longo processo de pesquisas, acúmulo de discussão e trabalho, o pré-sal é
uma fonte de energia estratégica para o desenvolvimento do País. Com o objetivo de defender um projeto de nação, foi lançada no Clube de Engenharia
a Carta Compromisso da campanha O Petróleo Tem
que Ser Nosso, no dia 17 de setembro. O documento foi entregue a candidatos aos cargos do Legislativo e Executivo e apoia o Projeto de Lei n° 531/09,
em trâmite no Senado, que propõe uma nova lei do
petróleo. Entre as reivindicações estão o monopólio
estatal, com a revogação da Lei n° 9.478/97; o fim
dos leilões e anulação dos já realizados; fim da exportação do petróleo cru; incentivos à pesquisa de
fontes de energia limpa, entre outros pontos.
De acordo com informações divulgadas pela
Petrobras, a empresa pretende atingir, em 2017, um
produção diária superior a 1 milhão de barris de óleo
em suas áreas de operação. “Essa é uma grande oportunidade para o Brasil deixar de ser o País do futuro e ser
o país do agora”, declarou o presidente da Associação
dos Engenheiros da Petrobras (Aepet) e Vice-Presidente
do Clube de Engenharia, Fernando Siqueira. Também
estiveram na mesa de abertura o diretor do SindipetroRJ, Francisco Soriano; o dirigente do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST-RJ), Marcelo
Durão; o presidente do CREA-RJ, Agostinho Guerreiro; o coordenador da FUP, João Antonio de Moraes
e o representante do Fórum dos Trabalhadores da Indústria Naval, Joacir Pedro.
Uma questão que tem causado polêmica na
sociedade é o marco regulatório, ou seja, as regras
para exploração e produção do pré-sal. Por um lado,
grupos liberais defendem a participação integral de
acionistas estrangeiros; por outro lado, há aqueles
que propõem a partilha entre setor público e privado, por meio de concessões. E ainda há aqueles
que apoiam o controle pelo Estado. Siqueira é contundente e afirma que a campanha O Petróleo Tem
que Ser Nosso defende o projeto dos movimentos
sociais pelo retorno do monopólio estatal. “Pré-sal
significa soberania nacional e devemos considerálo estratégico”, disse Siqueira, também citando a
importância de um Fundo Social Soberano.
Embora, muitas das riquezas do país tenham sido entregues em leilões, o fundo social tem

o objetivo de constituir um fundo financeiro gerido
através da partilha de produção, destinado ao atendimento das demandas sociais, como por exemplo: combate à pobreza, investimento em educação, cultura,
ciência e tecnologia, saúde, entre outras áreas, desde
que comprometidas com a sociedade brasileira.
Dois lados de uma mesma moeda
Sob o ponto de vista econômico, segundo
Siqueira, o Brasil precisa ser cuidadoso em suas negociações. “O aumento da entrada de dólares no país
supervaloriza nossa moeda e, consequentemente,
pode incitar a elevação repentina de preços dos recursos naturais e prejudicar as exportações”. Este
fenômeno é conhecido como doença holandesa, que
pode trazer a derrocada do setor manufatureiro, em
função da exploração dos recursos naturais.
Mesmo que a valorização da moeda facilite a importação de bens, as exportações ficam
muito mais caras e as indústrias prejudicadas. A
expressão doença holandesa surgiu na década de
1960, quando a exportação de gás na Holanda
subiu muito. Dez anos mais tarde, vieram as consequências e as dificuldades para as exportações de
produtos industrializados.
Soberania nacional
O petróleo é uma fonte de energia estratégica para o mundo e, muitas vezes, protagonista
de conflitos e guerras. “A engenharia nacional tem
papel fundamental nessa luta e pode contribuir em
muitos sentidos, nos debates, na proposição, na
pesquisa e no aperfeiçoamento de técnicas, sempre em defesa do monopólio estatal”, enfatizou
Siqueira. Um ponto da carta-compromisso exemplifica esta situação, que é a luta pelo fim da exportação do petróleo cru, com investimentos na
indústria petroquímica nacional. 		
De acordo com Siqueira, o projeto do governo que
propõe a partilha pode ser melhorado: “Queremos
incluir no projeto de lei o fim dos leilões e a recompra das ações vendidas. Existe uma grande
pressão no Congresso Nacional dos representantes
do cartel internacional que impedem mais avanços.
A sociedade organizada com os movimentos sociais na Campanha representam o interesse do povo
brasileiro e reivindicam a soberania nacional”.

Foi eleita no dia 27 de setembro a mesa do Conselho Diretor, integrada, a partir de agora, por Paulo
José Poggi da Silva Pereira, primeiro secretário, e
Sergio Medina Quintella, segundo secretário.

Eleito novo Conselho Editorial
Foi aprovada, em sua 1.386ª Sessão, no dia 04 de
outubro, a nova composição do Conselho Editorial
do Clube de Engenharia, referente ao período de
outubro de 2010 a outubro de 2011. Os conselheiros titulares são Edson Monteiro, João Fernando
Guimarães Tourinho, Paulo Oliveira Lima Filho,
Ronaldo Goytacaz Cavalheiro, Sérgio Antônio
Torres Vieira e William Paulo Maciel. Os suplentes
são Carlos Antonio Rodrigues Ferreira, Maria Helena Diniz do Rego Monteiro Gonçalves, Newton
Tadachi Takashina, Sérgio Augusto de Moraes.

Nota de Falecimento

Fernando Alvim
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Cenário otimista
Mesmo com as críticas de muitos profissionais à compra dos navios chineses pela Vale, o
professor Luis Felipe Assis esclarece que é natural,
neste processo de retomada, que sejam emprega-

Agência Petrobras

Recentemente, foi anunciada pela Vale a
compra de 12 navios chineses com capacidade de
400 mil toneladas. A notícia causou polêmica e pode
ampliar o debate no setor da indústria naval brasileira. Isso porque a Vale investirá 1,2 bilhão de dólares
nessa transação, além do emprego de mão de obra
estrangeira. As instituições financeiras The ExportImport Bank of China e o Bank of China Limited fornecerão crédito de até 80% do montante necessário
para a construção dos navios, com prazo para pagamento de 13 anos. Comunicado da companhia informa que “o investimento constitui-se em importante
instrumento de apoio às iniciativas de crescimento
em condições adequadas, de baixo custo e longo
prazo, para o financiamento dos projetos, reforçando
a capacidade de geração de valor ao acionista”.
A notícia chega no momento em que o país
retoma o processo de implantação de políticas de
incentivo à indústria naval, pós-sucateamento do
setor, quando a descoberta da camada de pré-sal
aquece novamente o mercado. Segundo relato do
Chefe de Departamento da Engenharia Naval da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ) e
Diretor Técnico da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, Luiz Felipe Assis, a indústria naval
brasileira viveu tempos áureos na década de 1950:
com as metas de Juscelino Kubitschek foram instalados grandes estaleiros. Luiz Felipe complementa:
“No entanto, apesar dos subsídios e incentivos, não
foi implementada uma política de marinha mercante e naval e o Brasil foi atingido por uma crise
financeira”.
Atualmente, os líderes da indústria naval
são Coreia do Sul, China e Japão, enquanto o Brasil
vem caminhando, a passos largos, para recuperar
sua antiga posição no mercado. O maior estímulo da indústria brasileira é a logística do petróleo
(transporte, exploração, produção e serviços offshore). “É preciso haver competência de gestão na
retomada da construção de navios de grande porte,
de modo a aproveitar as condições extremamente
favoráveis de uma grande demanda inicial, praticamente garantida pelas atividades de exploração
e transporte de petróleo e gás no Brasil”, afirmou o
diretor do Centro de Engenharia Naval e Oceânica
(CNaval) do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT), Carlos Daher Padovezi.

Pré-sal

Conselheiro Geraldo Gayoso
O Clube de Engenharia comunica com pesar o
falecimento do Conselheiro Geraldo de Calazans
Gayoso Neves. Membro do Conselho Diretor do
Clube de Engenharia desde 2008, Gayoso, que
vinha comandando a revitalização do Píer Mauá,
teve a vida marcada por grandes contribuições
para a engenharia no país.
Nascido em Laguna, Santa Catarina, em 6 de julho
de 1928, Gayoso cursou Engenharia Civil na Escola Nacional de Engenharia (UFRJ), Pós Graduação em “Estradas” (UFRJ) e Análise de Projetos
Habitacionais na Fundação Getulio Vargas (FGV).
Exerceu cargos públicos de Auxiliar de Campo,
Técnico em Comunicação e Chefe do Serviço de
Divulgação no Departamento Nacional de Estradas de Ferro; foi Assistente de Diretoria na Superintendência Industrial Rede Ferroviária Federal e,
na gestão do General Juarez Távora, Secretário do
Ministro da Viação e Obras Públicas.
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Engenharia em debate

Gestão pública

Livro

DTEs em ação

Perigo subterrâneo: explosões de bueiros
põem em xeque segurança das redes

Nelson Calafate lança autobiografia

Técnica a serviço do desenvolvimento da nação

Falta mão de obra qualificada para prevenção de acidentes

A DCTEC está engajada na concepção do
Congresso Brasileiro de Defesa do Meio
Ambiente, grande evento que será realizado no próximo ano, discutindo as novas tecnologias empregadas hoje na área
da conservação e exploração racional de
recursos naturais.

Ambiente

Transporte e
Logística
Industrial
Recursos
Minerais
Química

Manutenção
Recursos Naturais
Renováveis
Segurança
Construção

Nos próximos anos, o Rio de Janeiro vai virar um grande canteiro de obras em função
da Copa do Mundo e, principalmente, das
Olimpíadas. A DCO está preparando um
ciclo de palestras com o objetivo de avaliar esse processo e analisar o legado que os
eventos deixarão para a cidade.

Exercício
Profissional

A DEC e a Agência de Promoção de Investimentos do Rio de Janeiro (API-RJ) estão
estudando a realização de um seminário
técnico sobre os investimentos programados para a área metropolitana do Rio nos
próximos 10 anos.

A DSG trabalha no novo plano nacional de combate a incêndios. Também faz parte do coletivo
que formará um subcomitê do Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio, que colabora
com a redação de normas de prevenção e combate a incêndio e pânico em aeroportos.

Ciência e
Tecnologia

Formação de
Engenheiros

Eletrônica
Tecnologia
da Informação

A DUR está acompanhando de perto os
projetos urbanísticos da Prefeitura do
Rio de Janeiro, como a demolição do
viaduto da perimetral e o projeto para o
mergulhão que o substituirá.

Econômica

Em suas reuniões, a DETI tem debatido, entre outros temas, o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) e suas
atividades nas 100 primeiras cidades
que serão atendidas.

Em parceria com a Fundação de Apoio
à Pesquisa Científica e Tecnológica da
UFRRJ – Fapur e UFRRJ, a DRNR é
responsável pela organização do 2º Encontro do Arranjo Produtivo Local da
Banana. O objetivo é que o evento resulte em ações práticas que melhorem a
produção das bananas no Rio de Janeiro.

A DEA vem debatendo a instalação do Aterro
Sanitário de Seropédica sobre o Aquífero Piranema, o terceiro maior do estado do Rio. Também apoia e faz parte da comissão organizadora
do Arranjo Produtivo Local da Banana.
A proposta do governo de implantar um trem
de alta velocidade ligando Rio e São Paulo
é o destaque dos debates realizados pela
DTRL. A tecnologia que está sendo apresentada é a de roda-trilho, embora o trem de
levitação magnética seja mais viável.
Impulsionada pelas recentes descobertas do
pré-sal e pelo vazamento de milhões de barris
de petróleo do poço de Macondo, no Golfo do
México, a DEI está integrando um Comitê de
Petróleo para gerenciar um ciclo de palestras
sobre o tema.
A DRM tem como tema principal de suas
discussões as questões geotécnicas envolvidas na construção do trem de alta velocidade. Outro tema importante é a reativação do setor de energia nuclear no país.

A dessalinização de águas através de um
sistema de membranas seletivas será o tema
central dos debates da DTEQ. Paralelamente,
a divisão vem estudando o uso de materiais
químicos já reconhecidos como isolantes térmicos nas aplicações em tubos.
A DEP debate a questão da atuação dos
tecnólogos nas áreas de atuação típicas e
específicas de engenheiros, como o acompanhamento de projetos, certificação e classificação de embarcações.

Não é de hoje que o problema percorre as
galerias subterrâneas da cidade, usadas pela Light
e pela CEG. Em julho de 2000, uma explosão arremessou três tampas de bueiros para o ar em uma
das ruas mais movimentadas do bairro de Botafogo,
a Voluntários da Pátria. Uma mulher sofreu queimaduras de 2º grau. De lá para cá, outras ocorrências
foram registradas pela mídia. Esse foi o tema da
pa-lestra “Explosões de bueiros (CT): Uma fatalidade carioca?”, ministrada pelo engenheiro Estellito
Rangel Júnior, integrante da Comissão de Sistemas
de Prevenção de Explosões da ABNT, no dia 05 de
outubro no Clube de Engenharia, promovida pela
Divisão Técnica de Segurança (DSG), Centro Brasileiro de Estudos de Riscos e Tecnologia de Incêndio
(CEBERTI), Sociedade Brasileira de Engenharia de
Segurança (SOBES-RIO) e Associação Brasileira de
Profissionais Especializados na França (ABPEF).
Para Estellito Rangel, há um engano no
foco da empresa que, antes de aumentar sua rede ou
investir em novas tecnologias, deveria resolver os
problemas que já existem. “Seria mais interessante
priorizar a contratação de empresas com expertise
no assunto para implementar imediatamente um
plano de ação para a resolução do problema. O que
acontece hoje é que a Light não tem mão de obra
capacitada para lidar com a questão das explosões.
Esse é um assunto que não é afeto ao pessoal de
eletricidade. Por isso eles não conseguem entender
o problema”, explicou. Estellito também propõe
uma ampla campanha de alerta à população e de
sinalização de tampas de bueiros, especialmente
as localizadas nas proximidades das faixas de travessia de pedestres.
Exclusividade carioca?
A recente explosão de quatro bueiros no
bairro do Flamengo não é um problema exclusivamente carioca. Em setembro deste ano, houve uma

explosão no bairro paulistano do Itaim Bibi. Nos
Estados Unidos, cinco bueiros explodiram em maio
de 2002 em Manhattan, Nova Iorque. Outros cinco
foram arremessados para o ar em Salem, Massachusetts. Entre 2000 e 2003, mais de 100 explosões
foram registradas em Washington, capital do país.
Os fatores necessários para as explosões
podem ser encontrados em qualquer lugar que utilize redes subterrâneas para distribuir cabos de energia. Embora sempre se associe as explosões ao
gás – ainda que não se encontre gás natural nas
imediações de tais acidentes – a causa das explosões está nos cabos de força.
Evitando novas explosões
O processo tem início em um isolamento
danificado que faz com que o cabo de força aqueça.
Lentamente, a combustão do material libera gases
que, confinados, aumentam a pressão dentro do
bueiro que explode quando chega ao limite. Essa
também é a causa de 85% dos casos de incêndio e
fumaça nas redes subterrâneas.
A experiência de empresas de fornecimento
de energia em outros países poderia ajudar. Para resolver o problema em Nova Iorque, a Consolidated
Edison (ConEdison), concessionária responsável
pela distribuição de energia da cidade, e o Centro
para Sistemas de Aprendizagem Computacional da
Universidade de Columbia fizeram um estudo detalhado dos registros de serviço dos últimos 10 anos
e mapearam os pontos sensíveis dos dutos subterrâneos. A partir disso, desenvolveram um sistema
de priorização para intervenções na rede.
Trabalhando no escuro
Para tentar solucionar a questão, a Light
determinou a vistoria das câmaras localizadas em
áreas sensíveis a cada 30 dias, o aumento significativo dos investimentos em manutenção, a mudança
de mais de oito mil caixas para melhorar a ventilação e a instalação de câmeras.
Com mais de 1.500 quilômetros de cabos
subterrâneos, 3 mil CT e 20 mil caixas de inspeção,
a Light vem substituindo transformadores e instalando mais cabos. Além disso, acaba de assinar um
contrato com o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec) para o desenvolvimento de
redes inteligentes. Em relação a esses procedimentos, Estellito alerta que sem o devido embasamento
técnico, os resultados podem ser catastróficos.

Em 163 crônicas, o leitor viajará pelo mundo em
aventuras que pontuaram a vida do autor e que
tiveram como personagens grandes nomes como o
General Charles de Gaulle, Príncipe Charles, Franklin Roosevelt, Getulio Vargas, John F. Kennedy,
Juscelino Kubitschek, Mahatma Gandhi, Martin
Luther King Jr., Mikhail Gorbatchev, Nelson Mandela, entre outros.
O livro Nas andanças do tempo, oitent’anos de
danças... será lançado no Clube de Engenharia, no
dia 09 de novembro, às 18 horas, após a palestra
“As transformações climáticas – Desenvolvimento
sustentável”, ministrada por Nelson.
O autor
Nelson Gonçalves Calafate nasceu no Rio de Janeiro, em 1930. Formado em Engenharia Química
e Segurança do Trabalho, é sócio do Clube de Engenharia e membro da Academia Luso-Brasileira de
Letras e dos conselhos regionais CREA-RJ e CRQ-3ª
Região. É membro da Associação dos Engenheiros
e Arquitetos Católicos do Rio de Janeiro e pertence
à Acedemia Riograndense de Química. Foi integrante do Rotary Internacional por 17 anos, esteve
na presidência do Conselho Superior das Classes
Produtoras e dirigiu a Associação Comercial do Rio
de Janeiro. É colaborador da Cruz Vermelha Brasileira e do Instituto Sammartiniano do Brasil.

Divulgação
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A DTG prepara dois seminários que acontecerão simultaneamente em dezembro no
Clube de Engenharia. Os eventos abordarão
temas ligados às catástrofes naturais e antropogênicas típicas do verão do Rio de Janeiro e à engenharia civil emergencial.

Urbanismo e
Planejamento
Regional

Geotecnia

Nos próximos meses a DRHS se dedicará à
discussão sobre a evolução do saneamento
básico disponível para a população brasileira. Serão analisados os avanços e os déficits ao longo dos últimos anos, tanto no
que diz respeito ao abastecimento de água
quanto ao tratamento de esgoto.

A DMA está organizando o seminário “Operação, manutenção e desenvolvimento”, que terá
como tema as novas tecnologias dos transportes
de massa. O outro assunto em debate é a falta
de manutenção das redes subterrâneas do Rio
de Janeiro, que culminam em explosões.

Fernanda Andrade

A DFE trabalha na proposta de um novo
currículo para o ciclo básico da formação
dos engenheiros com o objetivo de evitar o
desestímulo e a evasão dos novos alunos dos
cursos de engenharia.

Recursos Hídricos
e Saneamento

A produção de conhecimento do Clube de Engenharia, que orienta legisladores e gestores públicos, contribui para a formulação de políticas que garantem os interesses da sociedade e define estratégias de ação para problemas locais e nacionais, nasce do trabalho incansável de suas Divisões Técnicas (DTEs). Os grupos são
formados por profissionais, empresários, gestores públicos e parlamentares.

O engenheiro Nelson Gonçalves Calafate traz no
livro Nas andanças do tempo, oitent’anos de danças..., através de uma narrativa fluente e amena, mas
ao mesmo tempo franca e aberta, a história de seus
80 anos de vida, passando por momentos de grande
importância no cenário nacional e internacional no
âmbito da política, literatura e ciência.
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Aterro de Seropédica: avaliações técnicas e ambientais

Por outro lado
De acordo com informações da Ciclus,
empresa responsável pela operação do aterro, o
projeto é de alta tecnologia e conta com uma rede
de sensores capazes de detectar vazamentos ou tremores em todo o terreno onde o lixo será depositado. Além disso, a impermeabilização do solo será
feita por três camadas de polietileno e um sistema
que drenará o gás e o chorume.

Fernando Alvim

A cidade do Rio de Janeiro gera 9 mil
toneladas diárias de lixo. Embora 40% desse montante possa ser reciclado, apenas 1% é de fato. Todo
o resto é depositado no Aterro de Gramacho, que se
aproxima do limite. A partir de 2011, o aterro será
gradualmente desativado. O novo destino do lixo, a
Central de Tratamento de Resíduos de Seropédica,
foi o tema da mesa redonda, realizada pelo Clube
de Engenharia com apoio da Divisão Técnica Especializada de Engenharia do Ambiente (DEA), que
reuniu, no dia 30 de setembro, um auditório lotado.
Foram quatro horas de discussões que culminaram
na publicação de um ato oficial da Prefeitura de Seropédica, suspendendo o alvará de localização do
aterro sanitário.
Desde que foi anunciado, o projeto para
a construção do aterro de Seropédica dividiu opiniões, devido à questão ambiental. A área escolhida
para o empreendimento fica sobre o Aquífero Piranema, o terceiro maior reservatório subterrâneo
de água potável do estado, e o risco de contaminação é incerto.
“Há estudos que mostram que, naquela área
há um alto risco de enchentes, além de quatro cabeceiras de drenagem. Aquele não é o lugar certo para
um aterro sanitário”, afirmou a geógrafa, Hilde de Barros Goes, professora da UFRRJ. Já Jorge Xavier da
Silva, Chefe da Divisão de Engenharia do Ambiente
do Clube de Engenharia questionou a escolha do terreno. “A UFRRJ preparou oito relatórios. São inúmeros os pareceres técnicos desfavoráveis. Por que não se
buscou outro espaço para a construção do aterro?”.

Mesa redonda formada por Ibá dos Santos, Chefe da DTE de Recursos Naturais Renováveis, Luzia Galdeano, Presidente da
Cyclus, José Rabello, Assessor Chefe da Diretoria Técnica da Comlurb, Hilde de Barros, Professora da UFRRJ, Jorge Xavier,
Chefe da DTE de Engenharia do Ambiente e Dyrton Bellas, Coordenador de Estudos de Impacto Ambiental do Inea

Para Adacto Ottoni, do Departamento de
Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ,
a tecnologia pode não ser suficiente para garantir
a integridade do aquífero, uma vez que a história
mostra que outros projetos não conseguiram prever
acidentes. O Assessor Chefe da Diretoria Técnica
e Industrial da Companhia Municipal de Limpeza
Urbana (Comlurb), José Henrique Rabello, admitiu
que a construção de aterros não é a melhor solução,
mas é a mais viável no momento.
Com a aprovação dos técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), representado
na mesa redonda pelo coordenador de Estudos de
Impacto Ambiental, e do Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro (DRM-RJ), Dyrton
Bellas, e todas as autorizações, inclusive ambientais, as obras começaram em agosto e os planos
da Ciclus apontam para o início das atividades em
dezembro. As manobras políticas e legais, no entanto, continuam acontecendo em torno da obra.
No ano passado, a Câmara de Vereadores
de Seropédica aprovou uma emenda à Lei Orgânica
proibindo a instalação de aterros na cidade. A prefeitura, sob a gestão do então prefeito Darci dos Anjos Lopes, entrou na justiça com uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade (Adin) contra a proposta.
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Com a decisão favorável, a prefeitura concedeu a licença para a obra. Dezoito dias após o início das
obras, Alcir Martinazzo assumiu a prefeitura devido
à cassação do mandato do prefeito anterior. Ademar
Quintela, Secretário de Meio Ambiente, Tecnologia e
Agronegócios representou a prefeitura na mesa redonda e apresentou um ato oficial assinado pelo prefeito
determinando a suspensão do alvará de localização do
empreendimento e a instauração de sindicância para
que sejam apuradas eventuais ilegalidades.
Em busca de soluções
Embora novas tecnologias estejam sendo
estudadas, os aterros sanitários controlados ainda
são a alternativa mais usada em todo o mundo para
o armazenamento e tratamento dos resíduos gerados pelas grandes cidades por ter a melhor relação
custo-benefício. Paralelamente a isso, as empresas
buscam diminuir os danos por meio de compensações socioambientais que beneficiam as comunidades mais próximas.
Segundo a Diretora-Presidente da Ciclus,
Luzia Galdeano, os lixões existentes em Seropédica
e Itaguaí, totalmente sem controle ambiental, serão
fechados e o esgoto da cidade, hoje sem tratamento,
será tratado no aterro sanitário.
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