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Editorial

Clube de Engenharia
Fundado em 24 de dezembro de 1880

Competir em pé de igualdade
no mundo globalizado
Está terminando mais um ano de
luta por um Brasil cada vez maior, cada vez
melhor. Antes de sua conclusão, ainda temos
mais um grande motivo para comemorar:
o Clube de Engenharia, fundado em 24 de
dezembro de 1880, completa 130 anos de
profícua existência.
Esse é o início de um novo tempo para
nosso Clube de Engenharia. O Brasil, depois
de anos de estagnação, está voltando a crescer e
como não há desenvolvimento sem Engenharia
o papel do nosso Clube é essencial.

A defesa de uma engenharia
brasileira forte e capaz de
competir com empresas
estrangeiras aqui e no exterior
é o principal foco de nossa luta.
O Clube de Engenharia, ao longo
de todas essas décadas, prestou relevantes
serviços à nação brasileira. Foi responsável
por definir as fronteiras entre os estados
quando ainda não havia sido criado o
IBGE. Lutou pela implantação da nossa
indústria. Reuniu as melhores cabeças do
país para pensar e planejar o nosso desenvolvimento.
A militância no Clube foi pioneira
na criação do Movimento pela Ética na
Política, na luta pelas Eleições Diretas
Já, na resistência ao governo militar, na

criação do primeiro programa nacional de
informática e muitas outras ações.
Nossa luta não se restringe apenas
aos interesses do Estado do Rio. O Clube
de Engenharia é uma entidade nacional
sediada no Rio de Janeiro e assim deve se
comportar. Preocupada com seu entorno,
mas cuidando dos interesses da Engenharia
em nível nacional.
A defesa de uma engenharia brasileira forte e capaz de competir com empresas
estrangeiras aqui e no exterior é o principal
foco de nossa luta. Entre as empresas brasileiras mais internacionalizadas estão importantes construtoras brasileiras, que competem em nível de igualdade com empresas
de países desenvolvidos, tanto no que se
refere à tecnologia quanto na qualidade de
sua equipe de engenheiros.
O Clube de Engenharia vai lutar para buscar soluções que permitam que mais
e mais empresas de engenharia estejam
aptas a competir em pé de igualdade no
mundo globalizado, visando promover o
desenvolvimento tecnológico do nosso
país, de nossos engenheiros e demais profissionais das áreas técnicas.
As celebrações dos 130 anos do Clube
de Engenharia estão apenas come-çando com
os eventos programados para dezembro.
Boas Festas e Feliz Ano Novo.
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Energia

Encruzilhada das águas
A busca por fontes limpas, renováveis e,
principalmente, economicamente viáveis para a
geração de energia é um dos assuntos mais debatidos
da última década. No Brasil, país rico em recursos
hídricos, as usinas hidrelétricas são responsáveis por
95% da energia elétrica produzida e, embora sejam
uma das soluções mais limpas, causam significativos
impactos negativos sobre o meio ambiente e as
populações próximas aos empreendimentos.
Buscando diminuir esses impactos, os
projetos das usinas costumam incluir compensações
sociais e ambientais como a implantação de unidades
de conservação, programas de recuperação de áreas
degradadas durante a construção das barragens,
programas educativos, ações de proteção, resgate
da fauna e qualificação de mão de obra profissional.
Mesmo com todas essas precauções, a pressão de
técnicos e ambientalistas por causa da inundação
de quilômetros de florestas, e por vezes até cidades
inteiras, para a construção dos reservatórios levaram
à criação de um novo conceito de hidrelétricas.
As usinas hidrelétricas a fio d’água são
construídas sem um reservatório de grande volume
para o armazenamento de água e, consequentemente,
inundam uma área menor, causando impactos
imediatos significativamente menores que as usinas
de grandes reservatórios.
Impactos relativos
Embora a construção de usinas a fio d’água
possa parecer, em um primeiro momento, a solução
de um problema ambiental, há especialistas que
apontam para outra direção. Fazendo uso apenas da
vazão natural dos rios, as hidrelétricas a fio d’água
não reservarão água durante o período de chuvas
(novembro a abril). O resultado é uma menor produção
de energia. Durante as grandes estiagens, para manter
o país funcionando, as usinas termelétricas – de
carvão, óleo e gás – terão que ser ativadas com mais
frequência, emitindo grande quantidade de gases
poluentes e gastando bem mais recursos que uma
hidrelétrica de grande reservatório.
De acordo com o professor Luiz Pinguelli
Rosa, diretor da COPPE/UFRJ, secretário do Fórum
Brasileiro de Mudanças Climáticas e ex-presidente
da Eletrobrás, as hidrelétricas a fio d’água, como
as do Rio Madeira (Jirau e Santo Antônio), são, ao
mesmo tempo, um problema e uma solução. “O
Brasil é o quarto país de maior potência hidrelétrica
do mundo, perdendo apenas para Canadá, Estados
Unidos e China, mas ainda usa apenas uma parte

Daniel Snege

Cuidados com o meio ambiente e desenvolvimento energético do país em vias
contrárias na construção de usinas a fio d’água

Canteiro de obras da usina Santo Antonio, uma das duas usinas a fio d’água em construção no Rio Madeira
dessa potência. Hoje, não há outra fonte que possa
substituir as hidrelétricas mas, fato, será cada vez
mais necessária a complementação com outras fontes
que, além das termelétricas, pode ser feita por fontes
eólicas e de biomassa”, explicou.
Outro reflexo d as usinas a fio d’água poderá
ser sentido no bolso da população. Além de triplicar a
emissão de CO2, essas novas usinas vão resultar em
um encarecimento da energia e, consequentemente,
em gastos extras para os consumidores finais. O desperdício não fica só na necessidade de fontes auxiliares
quando os rios estiverem vazios, mas também quando
estão cheios. Sem reservatório, em períodos de grande
cheia, um grande volume de água é descartado.
Avaliação de cada caso
O Diretor de Engenharia da Eletrosul,
Ronaldo Custódio, aponta que o modelo de
hidrelétricas a fio d’água é extremamente positivo do
ponto de vista social. “Geralmente o ponto de cheia
dos rios é usado como ponto máximo do reservatório.
O resultado disso é um impacto positivo: as famílias
do entorno que, de tempos em tempos, sofriam com
as enchentes já não ficam mais em área de risco”.

Custódio ressalta, no entanto, que é
importante que bacias onde não é possível criar
grandes reservatórios sejam usadas para a geração
de energia, mas que este não seja o único modelo
utilizado. Para ele, a questão principal não é usar
ou não o fio d’água, mas quando usar. “O problema
surge quando mesmo com um impacto social mínimo
e com todas os pontos favoráveis apontando para
um reservatório robusto, opta-se pelo fio d’água,
diminuindo a energia que poderia ser gerada naquele
local. É preciso olhar além do próprio umbigo e
vislumbrar o quadro completo”, ressaltou.
A Usina de Itaipú, a última da Bacia do
Rio Paraná, é um bom exemplo de usina a fio
d’água bem implantada. Seu reservatório é menor
que o das usinas de Sobradinho, Tucuruí, Porto
Primavera, Balbina, Serra da Mesa e Furnas,
mas tem o maior aproveitamento entre elas. A
maior usina hidrelétrica do mundo em geração de
energia fornece 18,9% da energia consumida no
Brasil e 77% do consumo paraguaio, tem apenas
um reservatório mínimo e, ainda assim, em duas
de suas turbinas passa uma vazão equivalente à
toda a vazão das Cataratas do Iguaçu.
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Meio ambiente

Decreto regulamenta destinação de recursos para o clima
Às vésperas da realização da 16ª Conferência
da Organização das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima (COP16), foi anunciada a utilização de
recursos do petróleo para ações de combate às
mudanças climáticas e seus efeitos. Também foi
regulamentado o Fundo Nacional sobre Mudança
do Clima (FNMC), de acordo com o decreto nº
7.343/2010. Este é um importante marco para o país
e, principalmente, para o cenário internacional, já
que esta é uma ação pioneira no mundo.
De acordo com o assessor da secretaria
executiva do Fórum Brasileiro de Mudanças
Climáticas, Neilton Fidelis da Silva, a principal
finalidade é financiar projetos, estudos e ações de
mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
“Quando discutimos este assunto há algum tempo,
nos disseram que era preciso primeiro ter ciência.
Mas, para ter ciência, é necessário recursos”, contou.
A legislação brasileira prevê a destinação de recursos
para casos de acidentes ambientais na área de
petróleo e foi exatamente este o gancho conquistado
pelo Fórum. “O Brasil, ainda bem, não precisa
utilizar este recurso, pois não temos acidentes deste
porte no país a todo momento. Portanto, os recursos
ficavam contingenciados e conseguimos garantir um
percentual desses recursos para as ações, conforme o
decreto”, explicou Neilton.

Dados do Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas do Clima (IPCC) revelaram
que as emissões brasileiras de dióxido de carbono
equivalente (CO2e) aumentaram em 57,8%, do
período de 1990 e 2005. Ainda segundo o documento,
o setor de Mudanças no Uso da Terra e Florestas
foi responsável por 61% das emissões, seguido
de Agricultura (19%), Energia (15%), Processos
Industriais (3%) e Tratamento de Resíduos (2%). No
entanto, a estimativa para 2009 afirma que o Brasil
emitiu 33% a menos de CO2e que em 2005.
Estes elementos são fundamentais para o
cumprimento do compromisso voluntário de redução
das emissões de gases de efeito estufa entre 36 e 39%
para 2010, apresentada pelo Brasil, durante a COP15,
realizada em 2009. Além disso, o Brasil é o primeiro
no mundo a utilizar recursos oriundos da participação
especial dos lucros da cadeia produtiva do petróleo para
financiar este tipo de ação.
Benefícios globais
A gestão do fundo se dará por meio de um
comitê coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA) e composto por representantes governamentais,
comunidade científica, empresários, trabalhadores e
organizações não governamentais e terá como objetivo
administrar, acompanhar e avaliar a aplicação dos
recursos em projetos, estudos e empreendimentos de

Agência Petrobras

Após estabelecer compromisso voluntário de redução de gases durante a COP15, Brasil dá exemplo e amplia ações de
combate às mudanças climáticas

Fomentar a pesquisa, elaborar estratégias e partir para a ação concreta são os
objetivos do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima

mitigação e adaptação. O MMA informou que mitigação
é uma das estratégias de resposta à mudança do clima,
através da redução de emissões. Seus benefícios são
globais e de longo prazo.
O orçamento disponível para o comitê para
2011 será de R$226 milhões, sendo R$ 200 milhões
reembolsáveis para empréstimos destinados à área
produtiva, cujo agente financeiro será o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os
outros R$ 26 milhões serão administrados pelo MMA
para investir em projetos de pesquisa e avaliações de
impacto das mudanças do clima.

Política industrial

Clube cria Comitê de Engenharia da indústria do Petróleo

Assunto de relevância econômica, política e social cada vez mais evidente, a extração de petróleo no Brasil tem sido alvo de intensos debates.
Assunto de relevância econômica, política e
social cada vez mais evidente, a extração de petróleo
no Brasil tem sido alvo de intensos debates.O
Clube de Engenharia, casa de centenária excelência
técnica, não poderia deixar de participar ativamente
dessas discussões através de suas divisões técnicas
especializadas. Para subsidiar o Clube com
informações, formar uma massa crítica sobre o
assunto, fomentar a engenharia nacional e oferecer
informações aprofundadas à sociedade, a Diretoria
de Atividades Técnicas criou o Comitê de Engenharia
na Indústria do Petróleo.
A ideia do comitê é mostrar tecnicamente
os diversos aspectos da indústria do petróleo, como
a perfuração, produção, exploração e, a partir daí,
despertar o senso crítico da sociedade com relação
às questões políticas relacionadas à regulamentação,
por exemplo.
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No dia 19 de novembro o Clube de Engenharia
apresentou a primeira palestra realizada pelo Comitê.
Ministrada pelo engenheiro civil Juliedson Serigati
Salvalagio e promovida pela Divisão Técnica de
Engenharia Industrial (DEI) e pela União Brasileira
para a Qualidade (UBQ-RJ), a palestra “Projetos de
Perfuração de Poços de Petróleo em Águas Profundas
e no Pré-Sal – Premissas e Práticas” teve como
objetivo apresentar o início da cadeia produtiva do
petróleo: a descoberta de jazidas e a perfuração dos
primeiros poços.
Embora o assunto seja, em essência, bastante
técnico e específico, a palestra deu ao mesmo um tom
didático, contemplando a todos os presentes, desde
os profissionais da área até os leigos interessados
pelo tema. Juliedson apresentou as imagens sísmicas
obtidas pelos sonares que ajudam aos geofísicos a
detectar a presença de petróleo no fundo do mar e

aproveitou para derrubar mitos. “O petróleo está em
poros dentro das rochas, não em grandes cavernas
subterrâneas como se costuma acreditar”, explicou.
O petróleo, incluindo o Pré-Sal, foi abordado
em suas diversas facetas, desde o conceito básico até
a questão da regulamentação. “O óleo se forma em
camadas muito profundas e vai subindo por meio de
falhas até que encontra uma rocha capeadora que o
impede de chegar à superfície. O sal é uma dessas
camadas que mantém o óleo aprisionado”. Sobre o
assunto, Tadachi Takashina, chefe da DEI, ressaltou
a experiência brasileira calcada na prática. “Estamos
aprendendo desde os anos 70, em Laranjeiras,
Sergipe, com a perfuração de sal para o uso de
seus subprodutos. As informações que nasceram lá
serviram de know how para o pré-sal”.
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Desenvolvimento social

Enfrentar a crise cambial é desafio econômico global
“Temos um projeto de futuro, que é terminar com o subdesenvolvimento”, afirmou a economista Maria da Conceição Tavares, durante
homenagem do Clube de Engenharia
a uma vulnerabilidade econômica. “Crise cambial
mata. Se subirmos o juros, não teremos futuro”,
alertou a professora.
A engenharia no contexto econômico
Diante deste cenário de fragilidade
econômica mundial, o Brasil se destaca com a
descoberta do pré-sal, que pode mudar a realidade do
povo brasileiro com os investimentos. “Graças aos
incentivos na Petrobras, conquistamos o pré-sal. O
grande problema é que temos tecnologia, mas não
temos empresa com capacidade de produzir aparelhos
e máquinas; ainda temos que comprar produtos de
alta tecnologia”, apontou Lapa.
“Em relação ao pré-sal, é preciso criar um
fundo especial para cunho social, como foi feito em
vários países do mundo. Para nós é uma vantagem,
pois já tínhamos abundância em recursos naturais,
como água, floresta; e a descoberta de petróleo
pesado foi importante. Não para virar país petroleiro,
porque tenho esperança que nossa política industrial
não acabe com esse desastre da política cambial que
está aí, até por pressão dos próprios empresários”,
afirmou Maria da Conceição.
O grande receio é o enfrentamento da
desindustrialização do país, em função da guerra
cambial. “Dentro da política industrial, é preciso
realizar a engenharia de serviços, com grandes
equipes de projetos, com detalhamento e técnica,
pois agrega valor aos produtos. Somos um país forte
e não podemos perder competitividade com a guerra
cambial, levando em consideração a solidariedade
com os países da América Latina”, balizou Lapa.
Outra dificuldade lançada é a possível
escassez de engenheiros anunciada por determinados
setores da engenharia e a imprensa nacional. “Não
existe falta de engenheiros. Nossas universidades não
pararam, existe uma capacidade tecnológica muito
grande e com condições de competir. O Brasil precisa
deixar de ser um território e ser uma nação”, concluiu
Lapa.
De acordo com Maria da Conceição,
os grandes desafios do Brasil são: o combate à
vulnerabilidade externa e desindustrialização;
administrar o controle de capitais; melhorar a
infraestrutura e logística; garantir seguridade e
direitos sociais; implantar o imposto financeiro e
não regressivo; combate permanente à desigualdade;
incentivar o progresso tecnológico e investir em
políticas de ecologia e cultura. “Temos um projeto

de futuro, que é terminar com o subdesenvolvimento.
Crescer, desenvolver forças produtivas e distribuir. Não
podemos reproduzir miséria com riqueza. Temos que
tratar melhor os mais pobres e os ricos têm que pagar.
A tarefa de longo prazo é manter a economia, o social
como eixo de desenvolvimento e não como apêndice,
que caminhe na direção da igualdade. Não é crescer para
depois distribuir”, finalizou Maria da Conceição.

Agência Brasil

“Continuaremos propugnando pela ampla
abertura das relações comerciais, pelo fim do
protecionismo dos países ricos, que impede as
nações pobres de realizarem plenamente suas
vocações, propugnando contra a guerra cambial que
ocorre hoje no mundo. Mas é preciso reconhecer que
teremos grandes responsabilidades num mundo que
enfrenta ainda os desafios e os efeitos de uma crise
financeira de grandes proporções e que se socorre de
mecanismos nem sempre adequados, nem sempre
equilibrados para a retomada do crescimento”, disse
a então eleita presidenta do Brasil, Dilma Roussef,
em seu primeiro discurso após o anúncio da vitória.
Este é o cenário econômico no qual o mundo
se encontra. São inúmeros os desafios e o principal
deles na agenda econômica global é enfrentar a guerra
cambial. A crise cambial envolve a supervalorização
da moeda local perante o dólar e esta situação ocorre
especialmente em países emergentes. De acordo
com a economista e professora Maria da Conceição
Tavares, a aplicação de uma política cambial não
resolve. “O problema é bancário, e os Estados Unidos
(EUA) adotam medidas conservadoras e são contra
a estatização. A origem da crise está no sistema
financeiro americano. Na Europa, por exemplo, a
crise é estrutural, com situação séria de desemprego
e crise fiscal”, disse a professora.
Segundo o 1º vice-presidente do Clube
de Engenharia, Manoel Lapa, o Brasil adotou uma
política de estabilidade. “O país exportou mais do
que importou e elevou sua balança comercial com
reservas internacionais”, explicou. Projeções do
Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla
em inglês), revelaram que a entrada de capital
estrangeiro nos mercados emergentes deve crescer
42% neste ano, chegando a US$ 825 bilhões. Para
2011, o número deve subir para US$ 833,4 bilhões.
“Para 2011, Dilma tem que tomar decisões
relativamente duras. A questão cambial é tão grave
que, hoje, só baixar os juros não é suficiente. A taxa
de juros tem que cair para não aumentar o superávit
primário e administrar o câmbio. Também é preciso
fazer o alongamento da dívida, como foi feito no
Chile e no Peru, por exemplo. De todos os países
do mundo, o Brasil teve a melhor e a mais rápida
recuperação, embora tenhamos vivido uma recessão
industrial por três semestres, mas recuperamos”,
esclareceu Maria da Conceição.
Esta delicada situação leva os países
dependentes do dólar a uma desindustrialização e

Algumas propostas de Dilma
para a engenharia
- Conclusão das obras do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) e prosseguimento do
Programa Minha Casa, Minha Vida;
- Continuidade da reconstrução e ampliação das
redes ferroviária, rodoviária, aeroportuária e da
navegação costeira, melhorando as condições e
a vida da população, e agilizando a circulação da
produção;
- Ampliação das redes de silos e armazéns, que
garantam a segurança alimentar da população e
favoreça as exportações;
- Término das obras das hidrelétricas de Santo
Antônio e Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia;
- Ampliação de portos e aeroportos, para atender
às exportações e, sobretudo, aos desafios da
realização da Copa do Mundo de Futebol e dos
Jogos Olímpicos, e do crescimento exponencial
do turismo nacional e internacional;
- Fortalecimento e democratização da mobilidade
urbana, por meio da ampliação de linhas de
metrô, VLT e corredores de ônibus;
- Incentivo à constituição de consórcios
intermunicipais, especialmente para sistemas
regionais de saneamento, segurança, saúde,
transporte e desenvolvimento econômico.
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Desenvolvimento local

Frente Pró-Rio pela saúde e educação

Reunião da Frente Pró-Rio recebe o diretor geral do Hospital Universitário do Fundão e formaliza
apoio ao projeto do novo hospital

Obras de descolamento das duas alas do hospital universitário para a implosão da “perna seca”

Garantir que o Rio de Janeiro e seus municípios sejam contemplados de forma justa pelos
recursos do Orçamento da União e receba a atenção
que merece do poder público. Este é o objetivo da
Frente Pró-Rio, movimento suprapartidário que
congrega hoje 35 organizações, entre associações,
sindicatos, federações e entidades de classe. Em
sua última reunião, no dia 08 de novembro, no
Clube de Engenharia, a Frente decidiu retomar a
causa de defesa do hospital universitário na ilha
do Fundão.
Somando o abandono da ala sul do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF),
com os anos em que a estrutura ficou exposta, foram
seis décadas de infiltração da chuva que levaram
duas colunas, no dia 21 de junho de 2010, a cederem
15 centímetros em juntas de dilatação. Com uma
chance de desabamento iminente de 80%, com 15%
de chances de atingir a parte do prédio em uso, houve
um consenso de que a “perna seca” do hospital
deveria ser demolida e de que um novo prédio deveria
ser construído no lugar, ainda que as fontes dos
recursos para esse projeto sejam incertas. “Há pouco
tempo o Programa de Reestruturação dos Hospitais
06

Universitários Federais tomou forma legal e passou a
haver a obrigatoriedade do Ministério da Saúde arcar
com mais recursos do que vinha fazendo. Houve
uma grande expectativa, mas quando a legislação se
definiu, em setembro, o Ministério da Saúde se dispôs
a investir 300 milhões. Até agora, só chegaram 100
milhões. Após a divisão com os outros 45 hospitais
universitários, recebemos 3 milhões e 300 mil”,
explicou o diretor geral do hospital, professor José
Marcus Eulálio.
Contando com a presença do presidente do
Clube de Engenharia e Coordenador da Frente, Francis
Bogossian, do presidente do Crea-RJ, Agostinho
Guerreiro e representantes de diversas entidades,
como a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos
do Estado do Rio de Janeiro (SEAERJ), Academia
Brasileira de Filosofia, Associação Comercial,
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(FIRJAN), Sindicato dos Trabalhadores, Associação
de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário
(ADEMI), Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro, Associação de Empresas de Engenharia
do Rio de Janeiro (AEERJ), entre outras, foi
oficializado, durante a reunião, o apoio da Frente

Histórico de negligências e resistência
Popularmente conhecido por Hospital
do Fundão, o HUCFF começou a ser construído
durante o governo Getúlio Vargas após décadas de
reivindicações da Faculdade de Medicina da então
Universidade do Brasil por um prédio próprio. De
acordo com o professor da UFRJ, Amâncio Paulino
de Carvalho, naquela época, os avanços da medicina
carregavam um conceito de grandes hospitais
universitários que pudessem suportar a internação
de todos os pacientes para cirurgias, diagnósticos,
tratamentos, atendimento ambulatorial etc. Durante
o governo Juscelino Kubitschek, as atenções – e os
recursos – se voltaram para Brasília e o esqueleto da
obra ficou abandonado por quase 30 anos.
Quando as obras foram retomadas, o
conceito de grandes hospitais já era ultrapassado. O
prédio de 220 mil metros quadrados, com capacidade
para 1.800 leitos se mostrou muito caro para ser
concluído e equipado e complexo demais para ser
administrado e mantido. Por isso, no final da década
de 1970, quando o hospital ficou pronto, decidiu-se
pelo abandono da ala sul. Desde então, por 30 anos,
aquela área foi totalmente negligenciada e saqueada.
A degradação da ala sul acontecia ao mesmo
tempo em que, na ala norte, o hospital enfrentava seus
próprios problemas. Em 1982 a crise se agrava com
uma queda vertiginosa no orçamento do hospital.
Anos depois, na transição para o Real, a única área
que não é reajustada em relação à moeda anterior
é a da saúde, ficando com uma defasagem de 25%.
Por fim, durante o governo do presidente Fernando

Marco Fernandes / Acervo coordCOM - UFRJ

Marco Fernandes / Acervo coordCOM - UFRJ

Pró-Rio na busca por recursos para a construção do
novo hospital universitário.

Demolição manual de 20 metros da área abandonada do HUCFF, a uma
distância de sete metros do hospital em funcionamento

Professor Amâncio Paulino de Carvalho fala das dificuldades e da tradição
da faculdade de medicina da UFRJ

Henrique Cardoso, há uma severa diminuição de
despesas públicas e as universidades federais são
escolhidas como alvo desse esforço pela diminuição
dos gastos.
Até hoje, o hospital ainda não encontrou
um padrão de financiamento que dê conta de
sua necessidade. Desde 1990, o Ministério da
Educação não encaminha recursos para os hospitais
universitários, que passaram a viver principalmente
do SUS. “Todos sabemos que a tabela do SUS é
defasada e, mesmo em um hospital muito bem
administrado, não dá conta nem de 60% dos custos.
Vivemos, então, nessa situação de subfinanciamento”,
explicou Amâncio.
Mesmo com todos os problemas enfrentados,
a faculdade de medicina da UFRJ nunca deixou de
cumprir seu dever social. “Desde 1999, nos cinco
provões do ensino superior de medicina, a UFRJ ficou
em primeiro lugar tres vezes, e em segundo, duas vezes,
atrás da USP, cujo hospital universitário teve esse ano
um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões de reais
contra menos de 200 milhões de reais da UFRJ. Nossa
missão social de formar profissionais de qualidade foi
heroicamente cumprida”, declarou Amâncio.
Apoio em diversas frentes
O apoio da Frente Pró-Rio se justifica não só
pela tradição representada pela UFRJ, mas também
pelo espaço de destaque que ocupa na educação e
saúde. O Clementino Fraga Filho é o terceiro hospital

em número de transplantes no Brasil. No início da
década, ele só ficava em segundo lugar nas áreas de
tratamento do câncer, ortopedia, sangue e derivados
e cardiologia para os hospitais especializados,
um padrão que não foi mantido devido à falta de
financiamento. Além disso, os desafios e demandas
do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
vão ao encontro de uma das lutas prioritárias
adotadas pela Frente: a urgência do investimento
de recursos do governo federal nas universidades
Federal (UFRJ), Federal Rural (UFRRJ) e Federal
Fluminense (UFF) e Centros Federais de Educação e
Tecnologia (Cefet).
O projeto de construção de um novo hospital
– com menor custo de manutenção e conceitos
modernos de ocupação do espaço – e a destinação do
atual prédio para a pesquisa, ensino e administração
acadêmica, já está pronto, mas do ponto de vista
financeiro, falta encaminhamento. “Há várias ações
possíveis. Uma saída seria conseguir aprovar algumas
emendas parlamentares para que pudéssemos licitar
o projeto do novo hospital”, explicou Eulálio.
Francis Bogossian expressou o total apoio
da Frente Pró-Rio ao projeto. “Estamos prontos

para arregaçar as mangas porque não há nada mais
importante para um estado que o destino da sua
população. Por isso, não podemos perder tempo,
que muito mais que dinheiro, é de vida que estamos
tratando. Eu me proponho a levar o assunto aos
ministros de Estado e ao governador Sérgio Cabral,
que sempre foi muito aberto ao diálogo e sensível a
estas demandas”, explicou. “Temos diversos caminhos
e não vamos medir esforços. Podemos ir direto à
presidência da República ou à bancada federal”.
Francis lembrou, ainda, da localização
estratégica do HUCFF, fazendo com que ele atenda
tanto a zona norte quanto a zona sul, principalmente
aos menos favorecidos que ali encontram equipamentos e tratamentos de alta tecnologia.
O presidente do Crea-RJ, Agostinho Guerreiro,
propôs aproveitar a presença de três grandes entidades
da engenharia no Rio de Janeiro – Clube de Engenharia,
o Crea-RJ e SEAERJ – e formar um organismo
que pudesse acompanhar os passos do projeto,
prioritariamente nas questões que dizem respeito à
engenharia. “Essa seria uma forma da Frente Pró-Rio
fazer repercutir esse assunto nas nossas instituições e,
em conjunto, levar o tema a toda a sociedade”.

Fernando Alvim

Fernando Alvim
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O Diretor Geral do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho apresenta o planejamento das obras, no Clube de Engenharia, para a Frente Pró-Rio

As lutas da Frente Pró-Rio, que tem o Clube de Engenharia na coordenação, ganharam novo impulso
no dia 22 de novembro. Em reunião de emergência, representantes do Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura e Agronomia (Crea-RJ), Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
(CEFET), Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Associação dos Magistrados do
Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) e Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro
(Seaerj) receberam o deputado federal Hugo Leal.
O deputado se comprometeu a levar a carta compromisso enviada aos candidatos a deputado federal
e senador nas últimas eleições à bancada parlamentar e articular ações efetivas em prol das questões nela
apresentadas. Hugo Leal também encaminhará a questão do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no
Fundão. “O importante agora é garantir que haja recursos e que eles sejam efetivamente aplicados”, ressaltou.
Entre os projetos listados pela Frente Pró-Rio na Carta Compromisso estão a conclusão do Arco
Rodoviário, a construção do Metrô Gávea – Barra, a duplicação da BR 101, a conclusão do pólo petroquímico
de Itaboraí, a criação de corredores turísticos, a ampliação da malha rodoviária, a luta pela defesa dos royalties,
e os investimentos na recuperação dos aeroportos Galeão e Santos Dumont.

Fernando Alvim

União de forças na luta pelo Rio

Francis Bogossian e o deputado federal Hugo Leal
na reunião da Frente Pró-Rio
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Social

Clube comemora 130 anos
Segunda metade do século XIX. O país vivia um momento de desenvolvimento econômico e cultural.
Mas, apesar das indiscutíveis transformações sociais, os problemas urbanos se agravavam, especialmente nas
grandes cidades, como o Rio de Janeiro. Considerado por muitos um visionário, Conrado Jacob de Niemeyer
decidiu institucionalizar as reuniões de engenheiros e industriais que realizava habitualmente em sua papelaria,
num sobrado da Rua da Alfândega, no centro do Rio.
Foi assim que à uma hora da tarde de 24 de dezembro de 1880, reuniram-se 50 engenheiros e
industriais para aclamar João Martins da Silva Coutinho o primeiro presidente do Clube de Engenharia.
Ser um ponto de encontro dos engenheiros, industriais e fabricantes para atuar como um foro de debates e
esclarecimento de questões técnicas estava entre os principais objetivos da entidade e, 130 anos depois o
Clube de Engenharia comemora, entre muitas conquistas para a nação brasileira, a coerência e a fidelidade às
propostas que nortearam sua criação.
Clube em festa
Para data tão importante o Clube prepara uma programação muito especial. Mas antes mesmo da festa
oficial a cidade faz sua homenagem, capitaneada pela também histórica Confraria do Garoto que convida a
população do Rio para a abertura dos festejos de 130 anos do Clube, na Av. Rio Branco, esquina com Rua
Sete de Setembro, às 13 horas. Com o apoio da prefeitura da cidade e da Riotur serão feitas homenagens a
grandes nomes da engenharia nacional. Com muita alegria e direito a bolo e banda, o Clube comemorará em
plena Avenida Rio Branco e no hall principal do Edifício Edison Passos a abertura oficial dos festejos de 13
décadas de lutas pela engenharia e pelo progresso nacional.
Às 17:30h haverá a obliteração do selo comemorativo dos 130 anos, seguido da abertura da exposição
itinerante que levará a história do Clube a diversas universidades do estado do Rio. Fechando o dia, o Clube de
Engenharia recebe a homenagem de duas de suas entidades parceiras históricas, o Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro (Crea-RJ) e a Federação Brasileira de Associações de
Engenheiros (Febrae) na reunião do Conselho Diretor.
Dia 16 de dezembro, no almoço mensal de confraternização, às 12h, no 24º andar, será feita a entrega
da medalha do Eminente Engenheiro do Ano, da medalha André Rebouças e dos diplomas de agradecimento
aos conselheiros que encerraram seus mandatos ao longo dos anos.
Na véspera da festa popular programada pela Confraria do Garoto, dia 12 de dezembro, o Clube participa da
já tradicional Corrida dos Engenheiros e Arquitetos, no Aterro do Flamengo, organizada anualmente pela Sociedade
dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro (Seaerj), que chega, em 2010, à 24ª edição.

Palestras e eventos
de dezembro de 2010
14/12/10 • 17h30 • 22º andar
Pontes para Trem de Alta Velocidade
Palestrante: Professor Antônio Adão da
Fonseca e Engenheiro Francisco Millanes •
DAT/DES/ABPE
15/12/10 • 17h30 • 22º andar
Soluções de Engenharia para o Rio 2014 e
2016 (Tecnologia em concreto)
Palestrante: Engº Emílio Mironu Takagi
(Gerente Técnico da MC Bauchemie) •
DAT/DCO/DES/DUR
16/12/10 • 12h • 24º andar
Almoço Mensal de Confraternização
Homenagem aos aniversariantes do mês
de dezembro e aos 130 anos do Clube de
Engenharia • DAS
16/12/10 • 18h • 20º andar
Homenagem da ABMS • Nacional
ao professor Fernando E. Barata e
Lançamento do livro “História da
Engenharia Geotécnica no Brasil”.
Comemoração dos 60 anos da ABMS •
DAT/DTG/ABMS-NRRJ

Filmes de janeiro de 2011
04/01 Se Meu Apartamento Falasse (1960
De Billy Wilder. Com Jack Lemmon, Shirley
MacLaine, Fred MacMurray, Ray Walston,
Jack Kruschen.
11/01 Dr. Fantástico (1964) De Stanley
Kubrick. Com Peter Sellers, George C.
Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn, Slim
Pickens.
18/01 M.A.S.H (1970) De Robert Altman.
Com Donald Sutherland, Elliott Gould,Tom
Skerritt, Sally Kellerman.

Fernando Alvim

25/01 A Vida de Brian (1979) De Terry
Jones. Com John Cleese, Graham Chapman,
Eric Idle, Terry Gilliam.
Mais informações, acesse:

O lançamento oficial da programação dos 130 anos do Clube de Engenharia foi feito no almoço realizado dia
28 de novembro com os aniversariantes do mês e convidados.
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Conselho Diretor

Fernando Alvim

Homenagem aos 80 anos da professora Maria da Conceição Tavares

A sempre brilhante Maria da Conceição Tavares recebe homenagem em
reunião do Conselho Diretor do Clube de Engenharia

O Clube de Engenharia prestou ilustre
homenagem à economista e professora Maria
da Conceição Tavares, no dia 18 de novembro.
Marcando os 80 anos da professora, ao lado do Clube,
entidades como o Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (Crea-RJ), o Sindicato
dos Engenheiros (Senge-RJ) e a Sociedade dos
Engenheiros e Arquitetos (Seaerj) também prestaram
esta homenagem coletiva à Maria da Conceição.

“É uma grande honra homenagear a professora
que tanto contribuiu para o desenvolvimento
deste país. Queremos que o Brasil cresça e o fruto
deste desenvolvimento seja repartido por todos”,
afirmou o presidente do Clube de Engenharia,
Francis Bogossian.
De acordo com a presidente da Seaerj,
Carmem Lúcia Petraglia, Maria da Conceição
Tavares é fundamental para o apontamento de
caminhos e diretrizes. “A engenharia sempre vai
beber na economia para o nosso desenvolvimento”,
pontuou Carmem Lúcia. Após o recebimento da placa
comemorativa, a professora respondeu questões do
presidente Francis sobre a crise mundial e o présal. “Esta é uma homenagem justa e merecida, pois
Maria da Conceição faz parte de uma linha rara de
intelectuais que tentam construir o pensamento
brasileiro, sem estrangeirismos, para que novas
gerações se espelhem”, disse o diretor do SengeRJ, Agamenon Oliveira. Representando o Crea-RJ,
o diretor-financeiro Alcebíades Fonseca, ratificou
que a entidade se sente honrada em prestar essa
homenagem à ilustre colaboradora para políticas
deste país.
Emocionada, Maria da Conceição agradeceu
às homenagens e depoimentos. “Sinto-me honrada
de ser homenageada pela engenharia carioca. Temos
uma grande tradição na engenharia. Tínhamos a
melhor engenharia de cálculo, agora engenharia de
barragens, sobretudo civil”, declarou.

Saudades

Farois acesos
Na reunião do Conselho diretor, realizada
dia 22 de novembro, após inúmeras manifestações
de orgulho e entusiasmo pelo encontro brilhante
com Maria Conceição Tavares, os Conselheiros
levantaram questões que vêm marcando a história
do Clube de Engenharia em seus 130 anos de lutas e
conquistas. O depoimento do Conselheiro Paulo Lima,
aqui transcrito parcialmente, traduz o sentimento
generalizado. “Este Conselho percebeu a importância
do que vai acontecer nesta cidade em breve. Vamos
nos tornar um canteiro de obras. Hoje estamos caindo
nas ruas, numa cidade acabada, arriscados a ver as
marquises desabarem sobre as nossas cabeças. Se o Rio
precisa se transformar num canteiro de obras, também
precisa olhar com muita atenção para a população
que aqui vive. A proposta deste Conselho de maior
aproximação com as Associações de Moradores é
um excelente caminho. Precisamos fazer isso e dar o
apoio e respostas técnicas que necessitam. Esta casa
sempre esteve presente nos momentos decisivos da
vida do Brasil. No fim do Império, início da República,
o Clube era apontado como sentinela avançada da
América do Sul. Em sua aula de competência. Maria
da Conceição Tavares lembrou que na década de 1950
foi no Clube de Engenharia que discutiu a logística
das ferrovias no país. “Nossos faróis estão acesos.
Estamos mobilizados. Vivemos um momento de
esperança e o Clube, como sempre, continua, através
deste Conselho, a se fazer presente.”

David Lerner

José Carlos Queiroz
Magalhães Castro

Engenheiro Civil e industrial metalúrgico, David
Lerner foi sócio do Clube de Engenharia desde 1946,
um ano depois de formado pela Escola Nacional de
Engenharia. Sua atuação sempre foi destacada, sendo
o Conselheiro mais votado na eleição de 1997, quando
iniciou o terceiro mandato. Foi diretor da Associação
dos Antigos Alunos da Politécnica (A3P) e membro
do Conselho Editorial do Clube. David Lerner faleceu
no dia 7 de novembro.

Membro do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal do Clube de Engenharia, ex-conselheiro
do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(CREA-RJ), José Carlos era geógrafo, servidor
aposentado pelo IBGE e ativo ambientalista. Fez
parte de diversas divisões técnicas e era subchefe
da DTE de Recursos Naturais Renováveis e membro da DTE de Engenharia do Ambiente. José Carlos faleceu dia 16 de novembro.

Adiada a eleição de representantes do Clube no Crea-RJ
Foi adiada a eleição de representantes do Clube de Engenharia no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro (Crea-RJ). Nova data será divulgada.
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Internacional

Tecnologias para a restauração estrutural
de edificações históricas na Itália e no Brasil
No dia 16 de novembro, Paolo Franchetti, professor da Universidade de Padova, na Itália, trouxe ao Clube de Engenharia um pouco da
experiência da Europa na área das obras de reforço em grandes monumentos históricos com a palestra “Experiências no Reforço de Obras
Históricas e Monumentais na Itália”. Promovida pela Divisão Técnica de Estruturas (DES) em parceria com a Associação Brasileira de Pontes e a Associação Brasileira de Pontes e Polímeros (ABPE), a palestra teve a apresentação de trabalhos de diagnóstico e reforço estrutural
em obras monumentais no nordeste da Itália (Padova, Verona, Vicenza e Veneza).
Entre os exemplos apresentados durante a
palestra estavam o Castello Maniance, em Siracusa,
o Teatro Romano, em Verona, a Capella Scrovegni
e a Palazza della Ragione, em Padova. Segundo
Franchetti, testes de choque, testes sônicos,
tomografias e endoscopias são utilizados para
determinar a distribuição do material no interior
das estruturas e a reação dos mesmos ao vento,
intempéries naturais – como os terremotos, comuns
naquela área – e a passagem de automóveis pesados,
em alta velocidade, sobre asfalto esburacado nas
cercanias. O professor falou também das técnicas
de fortificação de conexões através de barras de
aço, intervenções no chão com fibras e a fortificação
de muralhas históricas com nata de cimento para
preencher espaços entre pedras e tijolos.
Uma extensa rodada de perguntas
demonstrou o interesse da plateia e o vice-presidente
do Clube de Engenharia, Manoel Lapa, ressaltou o
interesse público no assunto. “Terminamos há pouco
tempo a restauração do Theatro Municipal e grandes

Divulgação

Livro
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intervenções se avizinham com a revitalização da zona
portuária”. Para Franchetti, o Brasil está no caminho
certo. “Em diversas partes do mundo, como no Japão
e na China, é comum derrubar edifícios históricos,
de alto valor cultural e arquitetônico. Aqui no Brasil,
vejo que há um cuidado, uma certa sensibilidade,
em relação ao valor histórico. No centro do Rio de
Janeiro, podemos encontrar obras de restauração e
fortificação sendo realizadas com grande respeito ao
valor histórico”, explicou.
A experiência brasileira
Coordenadora da área de conservação e
restauração do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), a engenheira Silvia
Puccioni, mestre em arquitetura e arqueologia,
trabalha desde 1979 na área e reconhece a importância
dos engenheiros em uma área praticamente dominada
pelos arquitetos. Segundo ela, enquanto a restauração
e a reciclagem arquitetônica deve ser feita com o
acompanhamento de um arquiteto, a restauração

estrutural é algo exclusivo da engenharia. “Quando
é necessário regenerar a matéria construtiva de
um edifício histórico ou restaurar monumentos, a
intervenção é feita respeitando o projeto e os materiais
nele usados, não havendo mudança arquitetônica. Esse
trabalho está dentro das capacidades do engenheiro,
desde que treinado especificamente para isso. Tratase de um campo de trabalho importante que hoje
carece de mão de obra qualificada”, alertou.
Para Silvia, o Brasil já alcançou um alto nível
em teoria e prática sobre o assunto. “Leciono na área
desde 1988. Estudei na França, Bélgica, Itália e pude
atestar que o Brasil possui hoje um alto desempenho
técnico e gerencial na área da restauração estrutural
em edifícios históricos”. Para se manter nesse patamar, Silva destaca a importância da transferência de
conhecimento para o Brasil: “A troca de experiências
é algo fundamental. É claro que é necessário adaptar
as informações e tecnologias para a nossa realidade.
Com criatividade, temos conseguido resultados tão
bons quanto os apresentados pela Europa”.

A 2ª Guerra Mundial e a Família Fiorentini
A obra retrata a época de horror vivida pela
humanidade entre 1939 e 1945 e que deixou chagas
que até hoje não cicatrizaram. Fatos reais criam uma
atmosfera de apreensão na qual uma fictícia família
italiana perseguida pelo nazi-fascismo – os Fiorentini – vive o cotidiano familiar ao mesmo tempo que
vê diminuir, pouco a pouco, seus recursos materiais
e, com eles, suas próprias vidas. Essa foi a fórmula
encontrada por Aimone para entregar ao país uma
dose de cultura geral, tão necessária para seu desenvolvimento.
Com uma trama que vai de Nápoles ao Rio de
Janeiro, A 2ª Guerra Mundial e a Família Fiorentini
é uma obra que prende o leitor de todas as idades em
uma história onde a ficção e a realidade se misturam

em perfeita combinação pintando um quadro preciso
de um conflito de proporções planetárias.
O autor
Autor de um grande número de obras de
ficção e de poesias, Aimone Camardella lança mão da
literatura e de um apurado senso estético para retratar
movimentos políticos e sociais que vivenciou. Professor emérito, engenheiro civil, nuclear e de segurança
do trabalho, doutor em física, Aimone é um atento
observador da conjuntura mundial e faz questão de
acompanhar de perto palestras, reuniões, reflexões
do dinâmico momento sócio-político-econômico que
envolve o país na busca do desenvolvimento autosustentável.
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Clima e Sustentabilidade

Fernando Alvim

Foto

Nelson Calafate encerra a sua carreira no Clube de Engenharia

O engenheiro químico Nelson Calafate encerrou sua carreira de mais de 60 anos de trabalho com
a palestra “As transformações climáticas-políticas de

sustentabilidade ambiental”, no dia 09 de novembro,
no Clube de Engenharia. O tema escolhido para esse
último compromisso não poderia ser mais relevante:
cerca de 9 bilhões de gás carbônico (CO2) são produzidos anualmente em todo o mundo. Destes, apenas
2 bilhões são absorvidos pelo mar. Os outros 7 bilhões
restantes se somam anualmente aos 800 bilhões de
toneladas de gases que formam um manto que cobre
a atmosfera e aquece o planeta. Fora isso, apenas 1%
da água doce do planeta está disponível para consumo
humano.
Nelson chamou atenção para o caráter multidisciplinar do assunto. “A construção de um futuro
ecologicamente sustentável passa por todas as áreas
da sociedade. Vai desde o químico até os economistas. Se continuarmos produzindo CO2 como fazemos
desde a Revolução Industrial, a catástrofe é certa”.

Para um país que tem os agronegócios como
uma de suas forças motrizes, o debate torna-se essencial. Em 500 anos, 30% das florestas foram desmatadas, cerca de 2,5 milhões de metros quadrados.
Só nos últimos 10 anos, 230.000 km² de Amazônia
viraram pasto ou plantação. “O grande desafio deste
e dos próximos governos será incentivar a expansão
e fortalecimento da agropecuária sem condenar as
florestas”, alertou Nelson.
O evento produzido pelas divisões técnicas
de Segurança (DSG), Ambiente (DEA) e Engenharia
Química (DTEQ), contou com a presença do presidente do Crea-Rj, Agostinho Guerreiro, do Diretor
de Atividades Técnicas, Abílio Borges e do presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, e
marcou o relançamento do livro de Nelson: Nas andanças do tempo, oitent’anos de danças.

Maria Esther Soares e o professor da COPPE/UFRJ,
Márcio de Souza Almeida para debaterem os desafios
construtivos de obras sobre solos moles.
Maria Esther chamou atenção para a
resistência encontrada nas obras graças à desconfiança
relativa ao uso de novas técnicas, como a aplicação do
isopor, por exemplo. “Quando alguns dos 16 aterros
sobre solo mole na BR 101 romperam e nós fomos
chamados, buscamos levar nossas turmas a campo
para que, tendo contato direto com essas tecnologias
durante a formação, não tenham tanta resistência
a seu uso quando forem engenheiros formados”,
explicou.
O professor Márcio Almeida expôs suas
experiências com o solo mole da Barra da Tijuca
e Recreio dos Bandeirantes, a chamada “nova

fronteira” da cidade do Rio de Janeiro, onde as
obras residenciais e comerciais se proliferam sobre
um solo que tem como características uma umidade
extremamente alta, resistências baixíssimas e altos
índices de vazios.
“Praticamente a totalidade dos empreendimentos naquela região evitam ao máximo a
escavação de solo de argila mole. Futuras obras na
zona oeste devem usar outras alternativas construtivas
como o uso de aterro leve (isopor), do vácuo,
consolidação profunda radial (CPR), deep mixing etc”.
Algumas dessas técnicas oferecem um maior controle
da estabilidade e prazos menores, fatores importantes
em grandes empreendimentos. Após a mesa redonda
houve o lançamento do livro Aterro sobre Solos Moles,
lançado pelos palestrantes.

Fernando Alvim

Desafios sobre solos moles

Maria Esther Soares fala das novas técnicas de trabalho em solos moles

Realizada pela divisão técnica de geotecnia
(DTG) e pela ABMS-NRRJ, a mesa redonda
“Dificuldades e alternativas construtivas em solos
muito moles” trouxe ao Clube de Engenharia a
professora do Instituto Militar de Engenharia (IME),

Nova tecnologia em isolamento térmico
Uma tecnologia amplamente utilizada na
Europa para o isolamento térmico de casas chega
ao Brasil e é trazida ao Clube de Engenharia pela
Divisão Técnica de Química (DTEQ) através da
palestra “Isotec, a solução em isolamento térmico”,
que aconteceu no dia 18 de novembro.
Constituído de placas de quatro metros de
poliuretano e apenas cinco quilos forrado por duas
folhas de alumínio, o ISOTEC é aplicado embaixo das
telhas. Um perfil metálico de alumínio galvanizado,
vazado por buracos, faz correr o ar e a água que por
um acaso venha a passar pelas telhas. A tecnologia,
desenvolvida por uma empresa italiana, tem como

objetivo manter o calor no interior das casas,
diminuindo o consumo de gás e energia elétrica com
os aquecedores.
No Brasil, o ISOTEC é usado para diminuir
o aquecimento interno, impedindo que o calor das
telhas seja transmitido para baixo. Há alguns anos, a
tecnologia vem sendo utilizada em prédios históricos.
Segundo o engenheiro José Carlos Barbosa de
Oliveira, do Instituto Herbert Levi, nessas construções
antigas, toda a caixa do telhado costuma ser de
madeira e o microclima quente e úmido é encontrado
com frequência, às vezes comprometendo todo o
prédio por causa da cobertura. José Carlos já usou

a tecnologia em quatro grandes obras e relatou sua
experiência. “Usamos o ISOTEC para forrar o telhado
do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no
Centro Cultural da Justiça Federal, no Centro Cultural
e Museu da Casa da Moeda e no Centro Cultural da
Justiça Eleitoral. Neste último, observamos uma
diferença de seis graus entre a temperatura de fora
e a de dentro da caixa do telhado”, explicou. Ainda
de acordo com as experiências vividas, José Carlos
explicou que em dois anos o investimento se paga
por meio de uma grande economia nos gastos com o
sistema de ar condicionado.
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Arranjo Produtivo Local da Banana

Fernando Alvim

Todas as áreas da bananicultura foram
apresentadas em detalhes. Além das facetas
histórica e educacional, a capacitação dos
pequenos agricultores rurais para o grande
mercado, focando na qualidade dos produtos,
fator essencial para que se tornem competitivos,
foi tema recorrente desmembrado em subtemas
como análise da cadeia produtiva, sistema de
informação geográfica, rastreabilidade, gestão da
qualidade, canais de distribuição, padronização,
embalagem e rotulagem. A visão empresarial
também teve destaque especial nos três dias:
assuntos como empreendedorismo, agronegócio
e cooperativismo foram estudados por meio da
teoria e da prática dos casos de sucesso.
Durante os três dias de evento, uma
exposição foi montada no 24º andar com uma

Professor Luis Carlos Lima, da FAPUR, investe
no APL da banana há oito anos

Fernando Alvim

Aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de novembro o II Encontro do Arranjo Produtivo Local da Banana no Estado do Rio de Janeiro. Promovido pelas divisões técnicas de Recursos Naturais Renováveis (DRNR), Engenharia Química (DTEQ) e Engenharia do Ambiente (DEA), em parceria com o Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-RJ), Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica (FAPUR) e Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ), o encontro teve como objetivo criar um espaço de trocas de informações e planejamento estratégico sobre a produção e venda
da banana do estado do Rio de Janeiro.

Além de palestras e paineis houve a apresentação de banners com o trabalho realizado nos diversos municípios envolvidos no APL da banana, exposição de
trabalhos artesanais feitos com as fibras da bananeira e diversos alimentos doces e salgados que têm a fruta como ingrediente principal.

variada gama de produtos artesanalmente fabricados
com as fibras extraídas das folhas de bananeira.
Durante os intervalos, foram servidos bolos, licores,
doces e mesmo alimentos salgados, como empadas e
empanadas de banana.
De acordo com o chefe da DRNR, Ibá
dos Santos, o evento alcançou suas metas. “O que
queremos é estabelecer um elo de comunicação entre
os técnicos do Clube de Engenharia com os pequenos
produtores que até então estavam isolados. A idéia
é oferecer saídas em tecnologia para a melhoria do
produto que eles produzem”.
Luiz Carlos Lima, vice-presidente da
FAPUR, lembrou que o evento é o último de uma
longa história de oito anos. “O APL da banana é
formado por diversos trabalhos produzidos desde
2002, uma ideia que surgiu no curso de pós-graduação
de agronegócio que buscava mostrar que a agricultura
familiar poderia se desenvolver a partir do enfoque do
agronegócio, e não da visão clássica da subsistência
voltada para o próprio consumo. Nos últimos oito
anos, o APL da banana gerou vários trabalhos de
mestrado, monografias de pós-graduação, artigos em
congressos, bem como ações práticas, como reuniões
nos municípios produtores, debates, consultorias e os
encontros estaduais que são fundamentais para levar
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essa ideia também para os consumidores”, explicou
o professor.
Lima declarou, ainda, que o trabalho
não termina com o encontro. “A partir de agora,
investiremos em ações localizadas nos municípios.
Nós queremos reproduzir esse ambiente de discussão
onde há a produção da banana para que haja uma
intervenção mais direta na produção”. Benedicto
Rodrigues Francisco, subchefe da DEA, garantiu o
apoio do Clube de Engenharia na continuidade do
trabalho. “Além de um novo encontro no ano que
vem, nós acompanharemos o trabalho nos municípios
produtores, pois não podemos ficar restritos ao
município do Rio de Janeiro. Precisamos olhar para
o interior”, destacou.
O evento contou com o apoio da Companhia
Brasileira de Alumínio (CBA), Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA),
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Emater-RJ), Secretaria de Estado de Ambiente (SEA),
Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Associação
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ),Secretaria
da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio
(SEAPPA-RJ) e Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia (SECT).
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