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Encostas – O perigo das águas de verão
“É melhor prevenir do que remediar”. O dito

popular não deve ser esquecido também quando se
trata de prevenir deslizamentos de terra. Acidentes
desta natureza têm se repetido com frequência no
Brasil, principalmente nas encostas ocupadas ilegal
e desordenadamente. Tal perigo ronda também as
estradas brasileiras, seja quando a terra cobre as pis -
tas, seja quando se abrem crateras no asfalto. 

Todos conhecem o “efeito dominó” dos desli -
zamentos nos quais as massas de solos e rochas, su -
jeitas à lei da gravidade, deslizam e arrastam para o
sopé das elevações, em avalanches, tudo que ficar
no seu caminho. 

Cortado pela Serra do Mar e Serra da Man -
tiqueira, o Estado do Rio de Janeiro caracteriza-se
por uma topografia eminentemente montanhosa. As
fortes chuvas que caem no verão se repetem sempre.
Não são novidade ou fato novo, mas as enxurradas
nos surpreendem a cada ano com novos acidentes,
quase sempre com muitas vítimas. 

Os taludes, que são as superfícies inclinadas
dos morros e montanhas, sofrem com as chuvas, por -
que, simplificando as teorias da Mecânica dos So los,
a água diminui a resistência interna e ao mes mo tem -
po aumenta o peso do terreno, provocando os des li -
za mentos. Os desastres desta natureza, no entanto,
podem ser evitados, na maioria das vezes através de
intervenções de baixo custo e rápida execução. 

Disciplinar os caminhos das águas e proteger os
solos superficiais com vegetação ou insumos quí micos
são exemplos de ações que não exigem gran des in ves -
timentos. Muros de contenção em áreas de risco são obras
mais caras, porém infinitamente mais baratas do que
aque las que precisam ser realizadas de pois dos aciden -
tes. Em qualquer caso, por mais al to que seja o preço de
uma obra preventiva, seu cus to é sempre inferior aos
in vestimentos neces sários após os deslizamentos, sem
falar nas perdas ma te riais e humanas. 

Prevenir-se contra escorregamentos, além de
proteger vidas e patrimônios, custa muito menos que
realizar as obras estabilizantes após os sinistros. Mui -
tas vezes, na fase em que a encosta dá os pri meiros
sinais de instabilidade, uma ação de instalar dis posi -
tivos para captação e ordenação dos cami nhos das
águas para as redes de drenagem é eficaz. O reflo -
restamento ou o recapeamento das áreas para pro -
teção das encostas acidentadas contra erosões são
também soluções eficazes para se evitar aci den tes
de graves proporções. 

Isto vale para as zonas urbanas e também pa -

ra as encostas ao longo das estradas, principalmente
nas regiões serranas, com baixo custo. 

É preciso, como na medicina, diagnosticar os
problemas e tratá-los para minimizar os atestados de
óbitos e a geração de desabrigados. 

Um levantamento do Serviço Geológico do
Brasil (SGB), do governo federal, indica que 81%
dos municípios do Estado do Rio, ou seja, 75 dos 92,
têm riscos geológicos, em menor ou maior in -
tensidade. O que surpreende é que mesmo assim, com
exceção do município do Rio de Janeiro, pa rece não
haver preocupação e, portanto, a respectiva dotação
orçamentária das prefeituras para mapear as áreas de
risco. E, muito menos, para disciplinar as cons tru ções
nas encostas, com exigências de estudos geotécnicos
para licenciamento das construções.

Sem condições de oferecer uma opção me lhor
para as famílias de baixa renda, os prefeitos fe cha -
ram os olhos para as invasões de áreas públicas e pri -
vadas. Nos morros, a vegetação foi sendo gra dual -
mente substituída por construções irregulares. 

Foi preciso que se potencializassem as mor tes
em diversas comunidades para que se pudesse vol -
tar a falar em política habitacional e reassen ta mento
de famílias que estão nas áreas de risco. O pro grama
“Minha Casa, Minha Vida” e a urbanização de assen ta -
mentos precários são as portas de saída pa ra ofe re cer
moradias dignas para as populações de baixa renda.

As prefeituras precisam aproveitar esta opor -
tunidade para mudar o quadro de degradação ha bi -
ta cional que tomou conta do Estado. Em Angra dos
Reis, por exemplo, mais de 100 mil pessoas cons truí -
ram suas casas, legal ou ilegalmente, em encostas.
No Rio, a população favelada já ultrapa ssou um mi -
lhão de habitantes. 

Urge que se crie um órgão, nos moldes da Geo-
Rio, para prevenir acidentes de encostas em todo o
estado. A mesma sugestão já foi levada também ao
Ministério das Cidades para que esta prevenção se
estenda a todos os municípios brasileiros que têm
áreas montanhosas habitadas. A vontade política, en -
tre tanto, não foi ainda suficiente para se con creti -
zarem os projetos. 

O melhor mesmo, todavia, é o que o pro fes -
sor Fernando Emmanuel Barata, titular da UFRJ,
pre co niza como “evitação” e a define como a não
ocu pa ção das encostas de risco como meio de pre -
servá-las.    

A Diretoria

ERRATA

Na página 12 da edição nº 502 do Jornal do Clube de Engenharia, na matéria “Arranjo Produtivo Local da Banana”,
por equívoco, a sigla CBA foi identificada como Companhia Brasileira de Alumínio, quando o correto é Centro
Brasileiro de Arqueologia.  



Formação

Um terceiro lugar de valor inestimável dada as difi -
culdades enfrentadas pela equipe e a desvantagem
em comparação com as equipes paulistas.

Os protótipos construídos pelos univer sitá rios
foram avaliados em provas estáticas e dinâ mi cas por
engenheiros da indústria automobilística. As ava lia -
ções estáticas consistem em análises que vão desde
a concepção técnica até a viabilidade comercial do
automóvel. Segurança e capacidade de produção em
larga escala também são quesitos avaliados.

Mas o trabalho das equipes não se resume ao
projeto, orçamento, execução, defesa e pilotagem dos
carros. A captação de recursos para a sua realização
também fica a cargo dos alunos. “Os gas tos com a
compra e fabricação das peças e com po nen tes, dos
serviços e transporte do carro e da equi pe até São
Paulo são custeados pelos patrocínios con quis tados
pela própria equipe. As equipes de São Paulo saem
muito na frente na busca por recursos graças à pro -
ximidade com as montadoras que sem pre as pa -
trocinam. “As universidades paulistas che gam a ter
um orçamento dez vezes maior que o nos so”, ex pli -
cou André Souza Mendes, estudante de en genharia
mecânica e capitão da equipe Ícarus de 2010, que te -
ve como principal patrocinadora a Michelin, fa bri can -
te de pneus instalada no Rio de Janeiro.

O impacto positivo da experiência pro por cio -
nada pela competição na formação e na autoestima
dos envolvidos é evidente. “Embora exista quem
pen se que a equipe é formada por alunos que rene -
gam a teoria, estamos conseguindo provar, com a
nos sa vitória, que o que fazemos é engenharia apli -
cada. Buscamos criar o elo entre o conhecimento uni -
versitário e a vida prática. Aprendemos com o pro -
jeto e para aprimorá-lo corremos atrás de conhe ci -
mentos nas matérias do ciclo profissional”, ressal -
tou André Mendes. 

O carro que levou o terceiro lugar em 2010
foi uma adaptação do projeto de 2009. O projeto da
equipe Ícarus para o ano passado não ficou pronto a
tempo por problemas com o fornecimento e fabri -
cação de peças. “As peças novas já chegaram e as -
sim que passar o período de provas começaremos a
tra balhar no projeto de 2011, que é infinitamente
melhor que o anterior”, explicou André, capitão de
uma equipe de estudantes que certamente não en -
grossará as estatísticas de evasão universitária gra -
ças à paixão despertada pela aplicação prática da en -
genharia que aprendem na sala de aula.

A criação de iniciativas que levem os conhe -
cimentos da sala de aula para o campo prático, pro -
porcionando aos alunos a oportunidade de se envol ve -
rem em um projeto real, é proposta consensual entre
os diversos pensadores do ensino da engenharia. Rea -
lizada pela Sociedade de Engenheiros da Mobilidade
(SAE) nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha,
Itália e Austrália, a competição automobilística Fór -
mula SAE Brasil - Petrobras é um bom exemplo de
ação extracurricular de sucesso. 

Disputada no Brasil desde 2004, a compe -
tição tem como objetivo expor ao futuro engenheiro
as necessidades da indústria e colaborar com o de -
sen  volvimento de um novo perfil profissional, mais
qualificado, criativo e com visão estratégica. De acor -
 do com o engenheiro mecânico Fernando Gon zales
da SAE Brasil, chefe das provas de segurança da
com petição, a disputa tem um forte foco edu ca tivo.
“A proposta é ajudar na formação de um pro fis sio -
nal de engenharia completo. Não é só uma corrida.
Além de uma prova de custos, outras analisam a qua -
lidade do projeto e as soluções encontradas para os
diversos desafios e problemas que surgem na exe -
cução. As provas de pista levam em consideração a
estabilidade, aceleração e ve lo ci dade. É um espaço

para os alunos da graduação e pós-graduação co lo ca -
rem em prática o que sabem, testar, errar e apren der.
Es peramos, assim, con tri buir para a formação de pro -
fis sionais mais pre pa rados para o mercado”, explicou.

Mauro Simões, Diretor da SAE-Rio destaca a
importância das atividades extracurriculares como a
Fórmula SAE para a formação de bons engenheiros.
“Uma pesquisa dentro da SAE mostrou que nossos
melhores engenheiros são aqueles que têm como
hobby o aeromodelismo, trabalharam como mecâ ni -
cos, fizeram a manutenção dos carros e tratores no
sítio da família etc. Por isso, acredito que o bom en -
genheiro tem ou teve, em algum momento, graxa
debaixo das unhas”. 

Superação e dedicação
A hegemonia das universidades paulistanas

no pódio da Fórmula SAE, nos últimos seis anos,
vem sendo colocada à prova pelas equipes da Uni -
ver sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Após
um segundo lugar no primeiro ano da competição
no Brasil, em novembro do ano passado a atual equi -
pe Ícarus, formada por alunos de engenharia mecâ -
nica e eletrônica da Escola Politécnica da UFRJ, le -
vou novamente a engenharia fluminense ao pódio.

Engenharia fluminense no pódio
UFRJ se destaca e fica em terceiro lugar na Fórmula SAE Brasil - Petrobras 2010

A equipe Ícarus e o carro que garantiu o terceiro lugar.  “Buscamos criar o elo entre o conhecimento universitário e a vida prática” (André Mendes)
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Políticas Públicas 

O Rio de Janeiro viveu tempos claramente
iden tificados com cenários de guerrilha urbana. A
cria ção das Unidades de Polícia Pacifi ca do ra (UPPs),
como parte do programa de erradicação do cri me
or ga ni zado, levou à invasão e ocupação por parte do
Es ta do de 13 territórios. A ação obri gou os trafi can -
tes a fugirem para outras comu nidades. Até então,
mais de 600 bandidos haviam tans for mado a Vila
Cru zeiro em uma espécie de quar tel-general do trá -
fico no Rio. Após uma série de ações criminosas em
todo o Rio de Janeiro, o governo respondeu ocu pan do
a Vila Cruzeiro e, dias depois, o Complexo do Ale mão.

Pensando o futuro
Para avaliar e refletir sobre o embate, o Clube

de Engenharia sediou o seminário “O Futuro da UPP:

uma política para todos?”, realizado pelo Instituto Bra -
sileiro de Análises Sociais e Eco nômicas (Ibase) e a
Fundação Heinrich Böll com o apoio do Clube e da
Rede Megaeventos Esportivos (REME), no dia 24
de novembro. Academia, comunidades e estado esti -
veram representados e dialogaram sobre o futuro do
novo paradigma de segurança pública repre sen  tado
pelas ocupações das favelas pela polícia. 

O encontro tratou, entre outros temas, dos “Li -
mites e desafios da se gu rança pública no Rio de Janei -
ro e da “viabilidade da UPP social no Rio de Janeiro”.

Embora muitos deem às UPPs um status de

política pú bli ca de segurança, pa -
ra que isso se concretize é neces -
sária a criação de uma agenda que
mobilize toda a população flu mi -
nense. “Nós en ten  demos que es -
se mo mento é uma oportunidade
de envolver a cidade em uma re -
fle xão coletiva em torno daquilo
que é caro a todos nós: uma se gu -
rança pública capaz de incluir a
todos”, declarou Itamar Silva, co -
or  de na dor do Ibase”.

 Por uma gestão social
Embora grande parte da po -

  pulação flu mi nen se seja favo rá -
vel às ocupações e às UPPs, a com   plicada relação
cons truída en tre as comunidades po pulares e a po lí -
cia não foi esquecida.  

O então Secretário Estadual de Assistência So -
cial e Direitos Humanos, Ricardo Henriques, que
en ca be çou o projeto das UPPs sociais destacou que
“retirar o controle armado dos territórios é oferecer
ao estado a oportunidade de fazer uma política so -
cial efetiva em territórios anteriormente fechados
pa ra ele”. O trabalho não é simples. Segundo Hen -
ri ques, é ne ces sário atentar para as relações criadas
por uma guer ra de duas décadas.

Realizada no dia 13 de dezembro, a última reu -
nião contou com a presença de Caio de Mello Fran -
co, da Federação das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro (FIRJAN), Erinaldo Pedro Soares, do
Sin di cato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Constru ção Pesada Intermunicipal do Estado do Rio
de Ja nei ro (SITRAICP), Gabriela Michelan Szklo,
da As sociação de Dirigentes de Empresas do Mer -
cado Imo biliário (ADEMIRJ), Ana Maria Barbosa
e João Americo Mello, da Associação das Empresas
de En genharia do Estado do Rio de Janeiro (AEERJ),
Ricardo Salles, da Federação das Associações Co -
me rciais do Estado do Rio de Janeiro (FACERJ),
Agostinho Guerreiro, presidente do Conselho Regio -

A guerrilha
urbana e o futuro
das UPPs

O então Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Ricardo Henriques, e o Secretário de Segurança,
Mariano Beltrame, na inauguração da UPP Turano: novo paradigma.

A difícil tarefa de implantar políticas sociais
em áreas em guerra há duas décadas.

Pela valorização
da educação e
da saúde pública

A Vice-Diretora do HUCFF, Celeste Elia, fala à Frente Pró-Rio sobre os desafios
enfrentados pelo hospital universitário da UFRJ. A burocracia está entre os
principais entraves.

nal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 
Es ta do do Rio de Janeiro (Crea-RJ) e do Coor de na -
dor da Frente e Presidente do Clube de Engenharia,
Francis Bogossian.

A Frente Pró-Rio recebeu a Vice-Diretora do
HUCFF, Celeste Elia, professora titular de gastroen -
terologia da Faculdade de Medicina da Universi -
dade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ) e
Luis Felipe da Silva, membro do Conselho de Admi -
nis tração do HUCFF e professor titular de Cirurgia
Vascular da UFRJ, que trouxeram informações so -
bre as quatro frentes de trabalho estabelecidas: a de -
molição da ala sul, a construção do novo hospital, a
manutenção da ala norte e as decisões referentes ao
futuro dos prédios.

De acordo com Celeste, as necessidades do
hospital vão além da questão financeira. “Não é raro o
dinheiro vol tar para o lugar de onde veio porque a bu -
rocracia não deixou que ele fosse gasto a tempo. 

Ao final da reunião, a Firjan se ofereceu para
fazer pesquisas, buscar informações e colaborar na apli -
cação de métodos para racionalizar os processos de
compra e a aplicação de recursos dentro do hospital. 

Frente Pró-Rio

Os debates sobre as necessidades do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) avan -
çaram no mês de dezembro com mais uma reunião
da Frente Pró-Rio no Clube de Engenharia. Desde
novembro são duas as principais bandeiras da Frente: a
garantia da destinação de recursos pú blicos para a
construção de um novo hospital (onde até o final do
ano passado ocupava a recém de moli da ala sul) e a
reativação da ala norte. 
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Festejando uma história
de glórias Clube comemora 13 décadas de realizações e conquistas

em nome da engenharia e do desenvolvimento nacional

No dia de natal de 1880, o visionário Conrad
Jacob Niemeyer, que costumava receber em seu so -
brado na Rua da Alfândega engenheiros, industriais,
políticos e pensadores, fundou o Clube de En ge nha -
ria, desde então um ponto de encontro daqueles que
se dedicavam a pensar a capacitação técnica dos en -
genheiros e o desenvolvimento do
estado e da cida de do Rio de Ja -
neiro, bem como de toda a nação.
Um ano depois, após a aprovação 
de seu estatuto pelo Imperador D.
Pedro II por meio do Decreto Im pe -
rial nº 8.553, de 10 de setem bro de
1981, o Clube elege seu pri  mei  ro pre -
sidente, Antonio Augus to Fer nandes. 

À medida que o Clube de Engenharia ocupava
cada vez mais espaço na vida da população da então
capital do país, transformando-se em um pólo de
informação e desenvolvimento, surgia a necessidade
de ampliar também o seu espaço físico. Em março
de 1902, sob a presidência de João Chockatt de Cas -

tro, o Clube adquiriu sua segunda sede, na Rua da
Qui tanda. Dois anos mais tarde, em 24 de de  zem bro
de 1904, o então presidente Paulo de Fro   ntin lan ça a
pedra fundamental da terceira sede, na Ave nida Cen -
tral, no mesmo terreno que hoje abriga a sede atual,
o Edifício Edson Pas sos, inau gurado em 1957.

Em 2010/2011, 130 anos após
sua fundação, o Clube de Enge nha -
ria comemora um passado que re -
tra ta o sucesso no cumprimento de
seu compromisso junto ao povo
brasi leiro. Desde a participa ção ati -
 va no movimento de liber tação dos
escravos até a luta pelos royalties
do pré-sal, passando pe los mais

re levantes movimentos da história na cio  nal, como
“O Petróleo é nosso”, em 1948, e “Diretas já”, em 1984,
a história do Clube de Engenharia se confunde com
a da pró pria cidade e a do País. São cami nhos que
se en tre la çam ao longo da construção de um Brasil
com olhos voltados para o futuro.

130 anos do Clube de Engenharia

COM PARTICIPAÇÃO ATIVA NA
LUTA ABOLICIONISTA, O CLUBE
TEM SUA MARCA NOS MAIS
RELEVANTES MOVIMENTOS
DA  HISTÓRIA NACIONAL

Membros da Diretoria e do Conselho Diretor brindam ao passado, ao presente a ao futuro da instituição centenária.

Fotos: Fernando Alvim

Parte das comemorações, que durarão todo o ano de 2011,
irá para além dos muros do Clube de Engenharia. No dia 13
de dezembro foi inaugurada a exposição itinerante que conta
a história do Clube em imagens e documentos históricos,
como o Decreto Imperial que aprovou o estatuto do Clube
em 1881. Os painéis vão percorrer as principais faculdades de
engenharia do estado do Rio de Janeiro. Cortam a fita
inaugural (da esq. para a dir.) Francis Bogossian, Olimpio Alves
dos Santos, Jaques Sherique, Duaia Vargas, Carmen Lúcia
Petraglia e Agostinho Guerreiro, dirigentes das principais
entidades de engenharia do estado.
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130 anos do Clube de Engenharia

As comemorações tiveram início às 13 horas do dia 13 de
dezembro, com a ilustre presença dos maiores beneficiados
pelos 130 anos de atividades do Clube: o povo brasileiro, ali
representado pelos cariocas. Carregando a bandeira do
Clube de Engenharia (foto ao lado) o Presidente Francis
Bogossian abriu caminho pela Avenida Rio Branco com
diretores, conselheiros, sócios, funcionários e transeuntes, ao
som de “Cidade Maravilhosa”, tocada pela tradicional banda
da Confraria do Garoto. Na rua Sete de Setembro, em frente a
um imenso bolo oferecido à população (foto acima), Francis
falou do seu orgulho e da alegria do momento . “As
conquistas do passado e o destino do Clube de Engenharia
estão intimamente ligados. É isso que hoje comemoramos
com vocês”. Agostinho Guerreiro, presidente do Crea-RJ
também expressou a emoção de em pleno centro da cidade
poder compartilhar o que chamou de felicidade indescritível.
“Como ex-Presidente e Diretor dessa casa querida sinto-me
profundamente honrado em participar desta festa”.

Selo comemorativo

Obliterar um selo é deixar uma marca per manente, física, em um momento específico na his tória.
Na noite do dia 13, em um auditório lotado, Francis obliterou o primeiro selo dos 130 anos com o
carimbo especial dos correios, colocando-o ofi cial mente em uso. Elizabete de Souza Cabral, 
re presentante dos Correios, falou em nome de uma entidade centenária para outra. “Para nós é
uma honra lançar o selo que irá perpetuar e coroar os 130 anos de uma casa que vem
propiciando a dissemi nação de idéias e o desenvolvimento do Rio e do Brasil desde o Império”.

Homenagens

Correndo pela cidadania 

Mais de 300 pessoas se inscreveram
na “Corrida pela Cidadania”

organizada pela Sociedade de
Engenheiros e Arquitetos do Estado
do Rio de Janeiro, que contou entre
os corredores com a participação
de sua presidente Carmem Lúcia

Petraglia, na foto ao lado de
participantes vitoriosos em uma

das muitas categorias premiadas e
do Vice-Presidente do Clube de

Engenharia Manoel Lapa.
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Homenagens 

A noite do dia 13 foi encerrada
com homenagens de instituições
parceiras. Durante a reunião do
Con se lho Diretor, Agostinho
Guerreiro, presidente do Crea-RJ
e Duaia Vargas, Diretora de
Comunicação da Fede ra ção
Brasileira de Associações de
Engenheiros (FEBRAE),
entregaram placas
comemorativas parabenizando o
Clube de Engenharia pela data.

Os grandes de 2010
A tão aguardada entrega da tradicionalíssima medalha Paulo de Frontin, anualmente
oferecida a um engenheiro que tenha se destacado em sua atuação pela defesa da
engenharia nacional foi entregue ao Conselheiro Jaime Rotstein, o Eminente
Engenheiro do Ano. Rotstein possui um vasto currículo repleto de conquistas em
nome da engenharia. Com mais de 50 anos de carreira, Jaime participou de grandes
momentos da história nacional, como a campanha “O Petróleo é Nosso” e assumiu
posições de liderança na Campanha de Defesa da Engenharia, que culminou no
decreto 64.345 de 1969, que regularizou a categoria. Em 89, foi nomeado para a

Comissão Nacional de Energia e, em 99, foi eleito para o Conselho de Administração da Petrobras e da BR
Distribuidora. Também em 99, integrou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro.

Em sua primeira edição, a
Medalha Irmãos Rebouças
condecorou grandes nomes da
engenharia nacional. O
primeiro deles foi o estadista
brasileiro Cândido Rondon,
que teve grande participação
nos movimentos abolicionista

e republicano. Rondon foi representado pelo
conselheiro Danton Voltaire de Souza. 

O Professor Emérito e
Catedrático de Hidráulica da
Escola Politécnica da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Theóphilo
Benedicto Ottoni Netto,
também foi agraciado com a
medalha Irmãos Rebouças. Ele

foi representado por seu descendente Adacto Ottoni,
secretário da DTE de Engenharia do Ambiente (DEA).

O engenheiro civil José Tadeu
da Silva, presidente do
Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do estado de São
Paulo (Crea-SP) e da Federação
Brasileira de Associações de
Engenheiros (FEBRAE), foi

condecorado por sua ampla experiência à frente de
entidades de classe que lutam pelo avanço da
engenharia nacional. 

Outro agraciado com a
medalha Irmãos Rebouças foi o
renomado e internacionalmente
premiado engenheiro e
matemático Jacob Pális.
Membro de 14 academias de
ciência espalhadas pelo mundo,
Pális é Presidente da Academia

de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento, Presi -
dente da Academia Brasileira de Ciências e professor do
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Almoço festivo 

A festa que abriu as comemorações dos 130 anos terminou na
tarde do dia 16 de dezembro, com o almoço de confraternização,
que reuniu homenageados e aniversariantes do mês (foto).
Todos os sócios que já foram conselheiros do Clube de
Engenharia receberam diplomas em agradecimento às
contribuições e ao trabalho realizado.. O coral da Radix
Engenharia e Software, em sua primeira apresentação pública,
trouxe ao almoço o melhor da música brasileira, de Jorge
Benjor, passando por  Roberto Carlos e Erasmo Carlos, ao
mestre Luiz Gonzaga.
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Institucional / Social

Reuniões da Diretoria 
e Conselho Diretor

David Lerner: emoção de
amigos e família

Os estudantes de Enge nha ria de
Te lecomunicações da Facul dade Está cio
de Sá tiveram um en contro com Francis
Bogossian no último Café com o Presi -
dente de 2010, no dia 3 de dezembro.
Uma das principais bandeiras do Clube
de Engenharia, a aproxi ma ção com os es -
 tudantes é uma fo rma de colaborar com
a formação profissional dos fu tu ros en -
genheiros, mão-de-obra essencial para
que o Brasil continue crescendo. “Além

de um ambiente para tornar mais su por tável o período inicial da facul da de, nos sa intenção é que no Clube os
nos sos fu tu ros colegas possam conhecer a enge nha ria de fato, suas especialidades e, quem sabe, encontrar seu
caminho”, explicou Francis aos alunos.

Diretoria

04/01 e 18/01 – 12:30h

Conselho Diretor

10/01 e 24/01 – 18h

Conselho Editorial

05/01 e 26/01 – 18h

Reuniões das Divisões Técnicas

Especializadas

19/01 - Conselho Coordenador CC – 18h

04/01 – Engenharia Industrial DEI – 18h30

05/01 – Recursos Minerais DRM – 18h

05/11 – Engenharia de Segurança DSG – 18h

07/01 – Manutenção DMA – 18h

10/01 – Geotecnia DTG – 12h30

13/01 – Ciência e Tecnologia DCTEC – 18h

13/01 – Engenharia Química DTEQ – 12h

14/01 – Estruturas DES – 18h

17/01- Recursos Hídricos e Saneamento

DRHS – 18h30

17/01 – Engenharia Econômica DEC – 18h

18/01 – Recursos Naturais Renováveis

DRNR – 12h30

18/01 – Transporte e Logística DTRL – 18h

19/01 – Exercício Profissional DEP – 17h

19/01 – Formação do Engenheiro 

DFE – 18h30

20/01 – Energia DEN – 17h45

20/01 – Construção DCO – 17h

25/01 – Urbanismo DUR – 18h

25/01 – Engenharia do Ambiente DEA – 18h

iní cio a uma trajetória marcada por intensa ati -
vidade política. “Justiça social e verdade nas so -
luções dos problemas brasileiros; caráter sólido
e atitudes em prol de nossa pátria” assim resu -
miu Leizer Lerner a personalidade de David, sob
forte emoção dos depoimentos de amigos, filhas
e de seu único neto, engenheiro Paulo Lerner.

Com a presença da família de David  Lerner,
o Conselho Diretor se reuniu dia 6 de dezembro
para prestar sua homenagem ao notável  amigo
e Conselheiro do Clube, falecido dia 7 de novem -
bro último. Coube ao Conselheiro  Leizer Lerner
a responsabilidade de trazer à público um breve
relato sobre a história e a personalidade de David.
Sócio do Clube desde 1946, David atuou duran -
te 15 anos à frente da Divisão Técnica de Cons -
tru ção. Formou-se em engenharia no final da se -
gunda guerra mundial, quando o palco dos gran -
des comícios era a escadaria da Escola Politéc -
nica  de Engenharia, no Largo de São Francisco.
Lá estava David, como líder estudantil, dando

A aproximação com os estudantes é uma das principais bandeiras do Clube de Engenharia, que
oferece aos jovens a vivência de conheci men tos práticos nos diversos segmentos da engenharia.

01/02 - A França

La France (França/França, 2007)

De Serze Bozon. Com Sylvie Testud, Pascal
Greggory, Gullaume Verdier, Jean-Christophe
Bouvet, Guillaume Depardieur, Benjamin Esdraffo,
François Négret, Laurent Talon.

08/02 - A Esquiva

L’Esquive (França, 2004).

De Abdelattif Kechiche. Com Osman Elkharraz,
Sabrina Ouazani, Sara Forestier. 

15/02 – Abouna (França, 2002).

De Mahamat Saleh Haroun. Com Ahidjo Mahamat
Moussa, Garba Issa, Hamza Moctar Aguid, Koulsy
Lamko, Mounira Khalil, Zara Haroun.

22/02 - Ali Zaoua (França, 2000).

De Nabil Ayouch. Com Hichan Moussoune,
Mnounïm Kbab, Mustapha Hansali, Saïd Taghmaouï.

Cineclube - Janeiro/ 2011

Ao final da homenagem póstuma a David Lerner, Francis Bogossian 
e Leizer Lerner entregaram flores às suas três filhas: Ruth, Dina e Elena.
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Um espaço  para
conhecer a engenharia
de fato
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cial para os próximos anos. Passo decisivo, lembra,
o Brasil deu ao definir seu projeto de país, ao ter
como proposta consensual, acima dos partidos, o
combate à fome e à miséria, no campo da redução
das desigualdades. “Neste momento deixou de falar
em projetos pilotos e passou a falar de univer sa li za -
ção”, afirma. Dentre os resultados computa dos da
política de desenvolvimento econômico, há muito o
que comemorar com a queda do desem pre go. O país,
segundo o Diretor do BNDEs,  está mui to próximo
ao quadro do que  podemos chamar de pleno em pre -
go. ´Do ponto de vista da engenharia, re gistrou, fal -
tam os empregos especializados e de todos os lados
sur gem as reclamações de que está fa ltando en ge -

nheiro. “Isso deve ser visto como um processo po si -
tivo, que vai resultar em maior qua lificação e em
crescente valorização profissional”.

“O Clube de Engenharia tem um papel cen -
tral na discussão da Política Industrial e deve se de -
bruçar sobre ela, deve ser um agente na formulação
de debates, na correção de rumos e na discussão das
dificuldades da Política de Desenvolvimento Pro du -
tivo (PDP)”. A afirmação é do engenheiro Elvio Gas -
par , Diretor de Inclusão Social e Crédito, do BNDEs,
convidado para fazer palestra, em reunião do Con -
se lho Diretor, dia 6 de dezembro último, sobre Desen-

volvimentoRegionaleoapoioaosArranjosProdu-

tivosLocais(APLs). Na apresentação,  recheada de
números, gráficos e pesquisas, Elvio Gaspar ma pe -
ou e radiografou resultados positivos e apontou as
perspectivas de desenvolvimento econômico e so -
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Elvio Gaspar, Diretor de Inclusão Social e Crédito, do BNDEs: indústrias de
Petróleo e Gás reunirão o maior volume de investimentos nos próximos anos.

Em um auditório lotado, a As sociação Bras i leira de Me câni ca dos
Solos e Engenharia Geotéc nica (ABMS) homenageou Fernando Emmanuel
Barata, professor de mecânica dos solos de algumas gera ções de enge -
nheiros formados na Escola Nacional de Engenharia. Francis Bogos sian,
presidente do Clube de Engenharia, contou emo cio nado que Ba rata de -
sem penhou um papel de fi ni tivo em sua carreira. “Foi ele que me trouxe
para o Clu be, onde consegui o meu primeiro emprego. É uma alegria
imen sa participar dessa homenagem”. Agradecido, Barata se definiu
como “um ho mem preo cupado com o próximo, com o Brasil, com o
mun  do e com a rara honestidade”. Um documentário pro du zido pela
ABMS conta que o professor se apaixonou pela engenharia após ler “A
IlhaMisteriosa”, de Júlio Verne. Bem humorado, Barata afirmou: “não
vou morrer, vou me transformar em partículas de argila orgânica”.

Por seus estudos na área de sis temas dinâmicos, partindo da pre -
missa de que pequenas alterações em um sis tema podem gerar grandes
trans  for ma ções, o engenheiro e matemático Jacob Pális Júnior foi o pri -
meiro brasileiro a receber o prêmio da Fundação Inter na cional Balzan. O
prê mio é oferecido desde 1961 a pesquisadores de destaque inter nacional
nas áreas das ciências humanas e naturais e personalidades das artes e
cultura mundial. Homenageado pelo Clube de Engenharia e a Secre ta ria
de Esta do de Ciência e Tecnologia (SECT) no dia 9 de dezembro, em um
almoço no Clube, Pális recebeu
alunos, colegas de profissão e ami -
gos. Na oca sião, informou que apro -
  xi madamente 540 mil dó la res,
par  te do prêmio re cebido, serão
in  vestidos em projetos de Esti -
ma tiva de Incertezas nos Mo  de -
los de Fenômenos da Natureza e
ou tros, no  Instituto Nacional de Ma -
 te mática Pura e Aplicada (IMPA)
A co-coordenação será de Jean-
Christophe Yoccoz, do Colle ge de
France e Medalha Fields (1994).  

Eterno
professor

Prêmio inédito

Homenagens
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Mercado de tecnólogos ambientais prevê crescimento
A mesa redonda “Avaliação dos Cursos Su -

periores de Tecnologia em Gestão Ambiental”, rea -
lizada no dia 23 de novembro pela Divisão Técnica
de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS), Di -
visão Técnica de Engenharia do Ambiente (DEA) e
Associação Brasileira de Profissionais Especia liza -
dos na França (ABPEF), teve como objetivo prin cipal
promover um encontro entre tecnólogos for ma dos e
estudantes do curso para um debate sobre as opor -
tunidades da carreira no mercado e a neces sidade 
de um maior engajamento dos próprios pro fis sionais
junto aos conselhos regionais e outras entidades.

A professora Viviane Japiassú professora da
Universidade Plínio Leite (UNIPLI) e especialista

ambiental da Fetranspor, ressaltou que a área de
atuação dos tecnólogos é ampla, indo desde vistoria,
perícia, avaliação, até pesquisa, análises labo ra to -
riais, ensino, elaboração de orçamentos, entre ou tros.
A professora também destacou os novos mercados
que vêm surgindo e tomando força. “É importante fi -
car atento para a gestão de áreas contaminadas, edu -
cação ambiental, responsabilidade sócio-ambiental
e à expansão do mercado para os tecnólogos graças
às obras da Copa, Olimpíadas, PAC etc, na área de
adequação de procedimentos”. 

O currículo do curso de tecnólogo em ges -
tão ambiental foi abordado pelo engenheiro Cláu -
dio Wil son Nóbrega, um dos fundadores do curso

no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca (CEFET), o primeiro do Brasil.
Segundo Cláudio, a proposta apresentada no final
de 2007 tinha uma grade de 5 semestres, com 1 ano
de ciclo básico para nivelamento. “É funda mental -
que o curso passe a ter 5 semestres, sendo 2 semes -
tres de curso básico, com matérias como física e ma -
temática e outros 3 semestres com cadeiras mais pro -
fissionalizantes. 

A mesa redonda também contou com a pre -
sença do Fernando Camaz, tecnólogo da Petrobras e
do Professor Jorge Rios, um dos fundadores do cur -
so de tecnólogo ambiental da CEFET, Conselheiro
do Clube de Engenharia e secretário da DEA.

Movimento pela aceleração do
transporte ferroviário

Aceleração do Transporte Ferroviário no estado, que
já reúne cerca de 20 entidades, entre elas, CUT-RJ,
Clube de Engenharia, Sindicato dos Ferroviários da
Central do Brasil e as comissões Nacional de Traba -
lhadores do Transporte, de Transporte da Câmara Fe -
deral e do Trem, entre outras entidades.

Nas mesas de debates, além dos repre sen tan -
tes do movimento, que coordenou o ato e de ges to -
res públicos, estiveram presentes o Gerente Execu -
tivo de Abastecimento e Logística da Petrobras, Eduar -
 do Autran de Almeida Júnior, e o Diretor de In clu são
Social e de Crédito do Banco nacional de De senol vi -
mento Econômico e Social (BNDES), Elvio Gaspar.

Indignação e desrespeito
No entanto, a indignação e um sentimento de

profundo desrespeito às regras mínimas de uma so -
ciedade democrática tomaram conta de todos com a
in formação de que exatamente naquela data, silen -
cio sa mente, o governador Sérgio Cabral assinou a re -
 no  vação da concessão do contrato da SuperVia por
mais 25 anos, até 2048. O acordo prevê in vesti men -
tos de R$ 2,5 bilhões na malha ferroviária urbana,
incluindo o trecho Saracuruna-Guapimirim do pro -

jeto Central. A autorização foi imediatamente ques -
tionada no Ministério Público pelo deputado federal
eleito Alessandro Molon (PT-RJ).

Além do grande prazo de concessão, que vai
durar por mais oito mandatos após o do governador
Sérgio Cabral, Molon questiona a falta de divul ga -
ção do novo contrato. “O governo não apresentou es -
te contrato. Não foi discutido com a sociedade, que
vai utilizar desse serviço por mais 38 anos”, critica
o deputado. “É inconcebível que se renove um con -
trato que ainda está no meio. A concessão é de 25 anos
e ainda está no seu 13º ano.” Enquanto Molon entra
com uma representação contra o Estado, o movi -
mento se organiza para denunciar o ato auto ritário e
inconstitucional e para que se realize uma Audiência
Pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro. Todo o processo de renovação é contur -
bado. A renovação foi aprovada no mesmo dia em
que a Supervia era punida com uma multa de R$ 150
mil porque seus seguranças aplicavam chicotadas e
socos em passageiros que não entravam no trem na
estação de Madureira, em 2008.

Com a participação de cerca de 350 pessoas,
entre autoridades, gestores públicos e lideranças po -
pulares foi lançado no dia 29 de novembro, às 18
ho ras, no 25º andar, o Projeto Central. Com alter na -
tivas de baixo custo, soluções viáveis e propostas
que resultam de um amplo debate com a sociedade,
o projeto é considerado importante contribuição pa -
ra a formulação de políticas públicas. O custo de R$
122 milhões é considerado muito baixo para um
projeto que beneficia 3 milhões de pessoas e visa
implementar, em termos de transporte ferroviário de
VLT, 68,5 km, quase o dobro do que existe atual men -
te de metrô construído no Rio de Janeiro. A cons -
trução do quilômetro do metrô na Zona Sul é apro -
ximadamente o dobro do que está previsto no Pro jeto
Central. “A viabilidade financeira existe e o fato de
estar prevista a gestão de uma operadora do Estado
facilita e agiliza o processo, com a pers pec tiva de ser
replicado em outras regiões do país”, afir ma Olimpio
Alves dos Santos, presidente do Senge-RJ.

A proposta foi elaborada pelo Sindicato dos
Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, em par ce -
ria com o Conselho Regional de Engenharia, Arqui -
tetura e Agronomia (CREA-RJ) e o Movimento pela

O Clube de Engenharia foi palco de um dos mais expressivos atos públicos dos últimos
tempos em defesa do transporte de qualidade.
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A demolição de grande trecho do elevado
da Perimetral, parte das obras de revitalização da
zona portuária carioca, tem sido discutida com
fre quên cia dentro do Clube. O consenso que há
sobre o assunto é que o debate com a so ciedade
civil é ne cessário quando está em jogo um projeto
de tão grandes proporções. 

Foi buscando trazer mais informações so -
bre as obras que a Divisão Técnica de Urba nis mo
e Pla  nejamento Regional (DUR) e a Associação
Brasileira de Engenheiras e Arquitetas (ABEA),
rea li za ram a mesa redonda “Debate sobre as obras
da mu dança do elevado da Perimetral por pas -
sagem sub terrânea”, no dia 24 de novembro, no
Clube de En  genharia. Para compor a mesa, foram
convi da dos os professores Guilherme Las sance e
Alexandre Pes  soa, da Faculdade de Ar quitetu -
ra e Urbanismo da Uni  versidade Federal do Rio 
de Janeiro (FAU-UFRJ), o Vereador e En ge nhei -
ro Civil Eliomar Coelho, o Diretor de Ati vida -
des Técnicas, Abílio Borges e a chefe da DUR,
Duaia Vargas.

Eliomar, que acompanha o assunto desde

1988, relatou que não houve a entrega de um pro -
jeto real, mas uma proposta apresentada aos ve -
rea dores pelo prefeito Eduardo Paes no Palácio da
Cidade. Se gun do informou, em reuniões no Ban -
co Nacional do De sen  vol vimento (BNDES), não
era o poder público, mas grandes construtoras que
vendiam a ideia. Coin  ci dência ou não, as mesmas
que ganharam a lici ta ção bilionária para a obra.

Eliomar apontou ainda a criação de meca -
nis mos perigosos para a cidade do Rio de Janeiro.
“De acordo com o edital lançado, o consorcio ven -
ce dor vai ocupar um espaço que é da prefeitura. É
a pri  vatização de um espaço público”, alertou.
“Tem si do feito nessa cidade algo que chamo de
‘urba nis mo acupuntural’. As intervenções são fei -
tas de for  ma autoritária e antidemocrática, garan -
tindo sem pre os privilégios de alguns em detri -
mento da maio ria da população”. 

Representantes da Companhia de Desen vol -
vimento Urbano da Região do Porto do Rio de Ja neiro,
empresa responsável pelas obras, foram con vidados
a participar do debate, mas não compareceram.

Depois da grande repercussão da primeira pa -
lestra sobre o Elevado do Joá, a Divisão Técnica de
Estruturas (DES) e a Associação Brasileira de Pon -
 tes e Estruturas (ABPE), reacendeu o debate no Clu -
be de Engenharia no dia 25 de novembro, com a pa -
les tra “Integridade e Segurança Estrutural do Via  duto
do Joá”. O palestrante Eduardo de Miranda Batista,
do Programa de Engenharia Civil da COPPE-UFRJ
apre sen tou o relatório resultante da análise técnica
rea lizada na estrutura a pedido da prefeitura. 

De acordo com Eduardo, após um estudo
cri terioso, é possível dizer que o elevado não cor -
re pe rigo de ruir a qualquer momento, mas há ne -
cessidade de obras corretivas ime dia tas graças à
degradação generalizada causada pe lo am biente
agressivo onde a estrutura foi cons truída. Além
disso, Eduardo falou das obras de re forço. “Já
foram feitas muitas inter ven ções e re paros mal
executados no elevado, o que difi culta uma aná -

lise precisa de sua situação”, explicou. O pro fes sor
An tônio Adão da Fonseca, da Uni  versidade do
Porto, em Lisboa, lembrou a expe  riência da ponte
que caiu no Rio Dou ro, em 2001, matando 70 pes -
soas. Adão falou sobre os gas tos que se amontoam
em casos desse tipo. “Quanto cus ta ao longo de 30
anos manter, fiscalizar, ins pecio nar, recuperar? É
claramente mais barato fazer uma obra nova. Nós
costu ma mos prolongar a vida das pessoas a todo
custo, mas não precisamos fazer is so com pontes”. 

Já Car los Hen rique Siqueira, con sultor da
con ces sionária Ponte Rio Niterói S.A., alertou para
a necessidade de um acompanhamento constante
“Esse viaduto precisa de uma equipe ex clu siva
dedicada à sua inspeção e manutenção per ma -
nente. Essa é a única forma de manter a segu rança
na estrutura”. O consenso foi que o tempo de vida
útil do elevado é incerto e que a melhor saída seria
de fato a troca de toda a superestrutura.

Relações perigosas marcam as obras da zona portuária

Elevado do Joá tem tempo de vida útil incerto 
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o caminho percorrido pelas diversas cadeias ener -
géticas até o consumidor final, Bolivar eclareceu
como a energia hidráulica, o gás natural, o carvão
mi neral,o petróleo, o bagaço de cana e outras fontes
primárias passam por usinas e refinarias, pro du zin -
do energia secundária para ser utilizada em diversos
setores da economia. Nesses setores, o etanol, o
óleo diesel, eletricidade e outras fontes secundárias
passam por transformações em caldeiras, motores,
automóveis, aparelhos eletrodomésticos, eletrodos e
se transformam em força motriz, calor, aqueci men -
to, refrigeração, iluminação, eletroquímica, movi men -
to, gerando energia útil para os diversos fins nas resi -
dências, no comércio, na indústria, nos transportes etc.

Entre os diversos alertas encontrados nas en -
trelinhas das tabelas e gráficos do Balanço Ener -
gético Nacional, Bolivar destacou a necessidade de
uma mudança no paradigma do consumo energético
na área dos transportes. De acordo com o balanço,
dos 100% dos recursos energéticos utilizados no
Brasil, 93,2% são consumidos como energéticos. O
restante é utilizado como insumo, matéria prima etc,
como parte do petróleo usado na fabricação de as -
falto. Do consumo final energético, o setor indus trial
utiliza 34,6% e o setor de transportes 28,3 %. São os
maiores consumidores finais de energia. 

Além de uma oportunidade ímpar para en -
tender os meandros da política energética nacional,
a palestra foi um reencontro. Bolivar foi chefe da
DEN por seis anos, além de diretor e Conselheiro do
Clube de En ge nha ria. Depois de algum tempo afas -
tado, em 2011 volta para casa através da Divisão
Técnica de Energia, a convite do chefe da DEN,
Renato Barradas. O Balanço Energético Nacional
está disponível para download no site do Ministério
de Minas e energia, em http://www.mme.gov.br.

A atual capacidade de geração de energia
elé  trica com fontes diversificadas no país é de
109.057.303 KW. Juntamente com o que está sen -
do cons truí do, é o suficiente para assegurar que não
haverá es cassez pelo menos nos próximos quatro
anos em termos de capacidade instalada de geração.

A boa notícia foi dada pelo engenheiro James Bo -
livar, que fez apre sentação especial, dia 2 de de -
zembro de 2010, du rante a última reunião do ano da
Divisão Técnica Especializada de Energia (DEN). O
objetivo do even to foi subsidiar os trabalhos da
DEN no ano de 2011 e atualizar seus membros com
informações sobre a questão energética nacional.

Reconhecida autoridade na área energética
nacional, Bolivar é consultor de empresas de dis tri -
buição de energia elétrica e trabalhou por 32 anos na
Eletrobrás, além de ter sido diretor das Centrais Ener -
géticas de Alagoas e do Piauí e da Superintendência
de Economia de Energia da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE).

Na análise apresentada sobre a situação ener -
gética do país, Bolivar usou como referência o 
Ba lanço Energético Nacional, publicação anual do
Mi  nistério de Minas e Energia (MME) que apre -
senta os dados relativos à oferta e consumo de ener -
gia no Brasil.

O trabalho inclui atividades e operações as -
sociadas à exploração e produção de recursos ene r -
géticos primários, à conversão em formas secun -
dárias, às contas de importação e exportação, além
da distribuição e uso final. De acordo com Bolivar,
para entender como o país vai se comportar ener ge -
ticamente no futuro é preciso primeiro entender o Ba -
lanço Energético Nacional. “Trata-se de um do cu -
men to essencial para que a Empresa de Pesquisa
Ener gética elabore para o MME o planejamento do
setor energético do país de médio prazo, o chamado
Plano Decenal de Energia (PDE), e longo prazo, o
Plano Nacional de Energia, como o último lançado,
o PNE 2030”, explicou.

Em uma palestra com muitos gráficos, nú me -
ros e fórmulas, além de apresentar de forma didática

Alertas e boas notícias no setor energético
Balanço Energético Nacional é fonte de informação que embasará as atividades da DEN em 2011

Torres de transmissão levam a energia limpa das hidrelétricas a todo o país.
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