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Eclusa de Tucuruí, no rio Tocantins, no Pará.

Embora a rede � uvial do Brasil seja imensa, de-
sa� os precisam ser enfrentados para que a na-
vegação interior seja plenamente aproveitada, 
fazendo escoar pelos rios a produção nacional 
que já não encontra espaço nas rodovias e nas 
ferrovias. A regularização da vazão no leito dos 
rios é um dos principais desa� os encontrados 
em um país que tem parte de seus rios em pla-
naltos, apresentando relevo acidentado e quedas 
d’água. O papel das barragens nesse processo é 
determinante, mas, embora pudessem tornar 
rios navegáveis, muitas das represas construídas 
não possuem eclusas, impossibilitando que em-
barcações vençam o desnível das quedas d'água. 
A alta viabilidade do modal vem sendo provada 
quando entram na equação custos de implan-
tação e operação, custos sociais, consumo de 
combustível, emissão de poluentes, vida útil da 
infraestrutura e custo de manutenção das vias. 
Em todos os casos, o modal hidroviário é se-
guido pelo ferroviário para, só então, aparecer o 
rodoviário. 

Venceu em 2 de agosto o prazo determinado pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para que lixões em 
todo o Brasil fossem transformados em aterros sanitários. 
Muitos depósitos de lixo continuam funcionando como 

antes e o Congresso busca ampliar o prazo para 
a implantação dos aterros. A reivindicação pela 
regulação no manejo dos resíduos sólidos pro-
duzidos pelas cidades é antiga. Duas décadas de 
discussões e debates foram necessárias para, em 
2010, � nalmente virar realidade. A Lei 12.305, 
que institui o Plano Nacional de Resíduos Só-
lidos, foi resultado de um longo processo de 
consultas públicas e de diálogo do Poder Públi-
co com os setores envolvidos. O resultado foi 
um PNRS amplo que colocou o país em pé de 
igualdade com países da Europa no que se refere 
à legislação. Além da extinção dos lixões a céu 
aberto até 2014, o plano determina que: apenas 
rejeitos – aquilo que não pode ser reciclado – po-
dem ir para os aterros sanitários; a coleta seletiva; 
e a elaboração de planos municipais, entre outras 
metas ambiciosas que deveriam ter sido implan-
tadas nos últimos anos.

Fo
to

: M
in

ist
ér

io
 d

os
 T

ra
ns

po
rt

es/
Ed

so
m

 L
eit

e

Lixão Campina Grande, Paraíba.
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Debate sobre energia

Modal hidroviário em pauta

Lixões: metas não são cumpridas
Em dezembro do ano passado, o custo médio da energia elé-
trica para a indústria passou de R$ 292,7 por megawatt/hora 
(MW/h) para R$ 310 em maio de 2014. Deve encerrar o ano 
ao preço de R$ 342, de acordo com dados de um estudo fei-
to pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan). A projeção para dezembro de 2015 é que o valor che-
gue a  R$ 420. Em dois anos, o custo da energia para a indús-
tria será ampliado em 44%. Neste contexto, a seca prolongada 
posiciona o Brasil entre os quatro países com a energia mais 
cara do mundo. Os dados não desenham um quadro novo e 
a crise no setor é tema em pauta de longa data. Com tradição 
centenária no acompanhamento da vida nacional e nos emba-
tes em defesa do povo brasileiro, o Clube de Engenharia tem 
constatado os enormes desa� os que se apresentam para a cons-
trução de uma nação desenvolvida e inclusiva. Para enfrentar 
as crises e as demandas nacionais, mais uma vez, o Clube pre-
parou um amplo documento encaminhado aos presidenciáveis 
abordando temas que afetam toda a sociedade brasileira, entre 
eles a complexa crise do setor de energia. 
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EDITORIAL 

Proposta para a Reforma Política
Entre os dias 1 e 7 de setembro dezenas de milhares de pro� ssionais, estudantes, trabalhadores e ativis-
tas voluntários, apoiados por organizações sociais e movimentos populares e democráticos, defenderam 
o SIM no Plebiscito Popular da Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político.

Foram 7,7 milhões de votos, 97,05% pelo SIM, que, além de uma inequívoca demonstração de 
força � zeram ecoar a vontade  de um signi� cativo contingente da população em se manter na luta 
pela reforma política 

Não estamos falando de um acontecimento menor, mas da mobilização que reuniu em torno de uma 
mesma bandeira o equivalente à população de um país como Portugal. Mobilizar cerca de oito milhões 
de pessoas não acontece todo dia. É fato político importante, momento de re� exão e análise, impossível 
de ser ignorado e merecedor de ampla divulgação.

Paralelo a isto há um projeto de lei de iniciativa popular com 1,5 milhão de assinaturas esperando.

E o que vimos? Foi amplamente noticiada a mobilização e a manifestação da vontade destes milhões de 
brasileiros? Onde houve divulgação? Por que a opinião e o desejo de milhões de brasileiros são opiniões 
desconsideradas enquanto vemos notícias sobre inúmeros fatos sem qualquer importância para o desti-
no do país estampadas na primeira página dos grandes jornais?

Uma coletiva de imprensa organizada para informar o resultado do Plebiscito  Popular contou apenas 
com a presença da mídia alternativa e popular. Os grandes veículos de comunicação continuaram em 
silêncio, mantendo a mesma postura durante a semana de votações. O contraponto foi a enorme re-
percussão nas redes sociais, que garantiram a uma boa parte do país a informação da dimensão que a 
campanha tomou.

Temos orgulho em integrar o rol de instituições e veículos de comunicação que divulgou o fato. Na edi-
ção de agosto foi publicada ampla matéria neste nosso jornal, além de termos promovido debates sobre 
o tema e o momento da vida política brasileira no Conselho Diretor. O jornal do Clube de Engenharia, 
em sua linha editorial, sempre trabalha na direção de esclarecer e aprofundar as questões estaduais e 
nacionais, algo que, historicamente, não é uma prática nos projetos editoriais.

Ao manter a prática democrática na linha editorial, respaldada em permanentes debates de pautas que 
apontam para os horizontes do desenvolvimento, democracia e soberania nacional, o Conselho Edito-
rial se apresenta com o aval de toda a instituição.

Informar, provocar a discussão, noticiar o que acontece no cenário brasileiro é o nosso papel. Lisura, 
conhecimento e competência vêm elevando cada vez mais o conceito do nosso principal órgão de co-
municação, hoje reconhecido por muitos segmentos como referência tanto no debate técnico quanto 
no debate político. Nossa defesa intransigente da reforma política continuará como mais uma impor-
tante conquista para o país. O plebiscito de setembro foi um passo da maior importância nesta direção.

A Diretotria
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ENERGIA

Nos últimos vinte anos foi implantado, e se consolidou, 
o modelo de mercado no setor elétrico. Inicialmente 
com a privatização das distribuidoras e de algumas ge-
radoras/transmissoras, notadamente no Estado de São 
Paulo e no Sul do Brasil. Posteriormente, com a san-
ção da Lei 10.848/2004, o modelo mercantil tornou-se 
uma política de Estado. Desde então e até o advento 
da Medida Provisória 579/2012, já convertida na Lei 
12.783/2013, as tarifas de energia elétrica subiram 80% 
para os consumidores residenciais, 130% para os indus-
triais e os investimentos são na maior parte provenien-
tes de empréstimos do BNDES. 

O racionamento de 2001 e os apagões regionais na 
transmissão, os “apaguinhos” e os “bueiros” explosi-
vos das distribuidoras, são claras demonstrações que os 
serviços perderam e� ciência em relação aos tempos pré 
mercantis. Justamente o contrário do que se dizia no 
início do processo de mercantilização: que com a com-
petição no mercado as tarifas seriam reduzidas, viriam 
novos investimentos e os serviços seriam mais e� cientes. 

Para a implantação desse modelo fragmentou-se insti-
tucionalmente o setor, com um número incontável de 
agentes de geração, transmissão, distribuição e comer-
cialização, além de ONS, EPE, ANEEL, CCEE, Minis-
tério de Minas e Energia e CNPE. 

Essa lista é acrescida dos novos agentes criados a partir 
da MP 579, que são os antigos detentores de instalação 
de geração e transmissão, hoje agentes de Operação e 
Manutenção (O&M). A fragmentação, além de pro-
vocar inconsistências entre a atuação desses órgãos, é 
uma das causas do forte encarecimento da energia. Isso 
juntamente com os absurdos preços do mercado livre e 
por reajustes generosos para as distribuidoras, estrangei-
ras em sua maioria, com abundante remessa de lucros e 
dividendos para o exterior. 

Com a MP 579 e a vigência da Lei que dela resultou, 
o futuro das empresas do sistema Eletrobras pode es-
tar comprometido, pois as tarifas de O&M � xadas pela 
ANEEL não cobrem os custos de manutenção ainda 
praticados nem têm respaldo em referências internacio-
nais. A rede das empresas Eletrobras é a mais extensa do 
país e a adequação às novas tarifas certamente afetará 
a qualidade dos serviços, aumentando o risco de apa-
gões. Essas empresas, junto com algumas estatais esta-
duais foram o celeiro de mão de obra e boas práticas de 
engenharia. Nos novos tempos de baixa remuneração, 
o declínio da qualidade é previsível. As indústrias de 

energia elétrica são empresas de engenharia e estão sen-
do regidas meramente por regras contábeis. Deixa de 
existir a engenharia, adequada combinação de técnica 
com economia. 

A energia elétrica não é uma simples commodity como 
se imaginou no modelo mercantil, mas é insumo es-
sencial para o funcionamento do nosso modo de vida, 
em todos os seus aspectos. O critério tarifário mais 
adequado para a prestação de serviços de utilidade pú-
blica – a utility – é o de remuneração por custos mais 
taxas, pois eles atendem a mercados cativos e, dessa 
forma, � ca assegurada a modicidade das tarifas. Por 
essa razão o sistema hidroelétrico brasileiro, único no 
mundo pelas suas características, era o que oferecia 
tarifas entre as mais baixas do planeta. No entanto, 
hoje, devido à adoção do modelo de mercado, temos 
tarifas altíssimas, desproporcionais aos custos da ge-
ração hidroelétrica, por parte das usinas e sistemas de 
transmissão já amortizados, e ainda responsáveis por 
grande parte da capacidade instalada. 

O setor está em crise técnica, � nanceira e econômica 
no momento e não há medidas de solução imediata. 
Contudo, há indicações de especialistas para revisão 
dos critérios de planejamento e operação evitando suas 
discrepâncias, racionalizar o uso da energia, alterar a 
preci� cação no mercado livre, revisar as tarifas de ma-
nutenção de geração e transmissão para evitar proble-
mas futuros, capacitar a ANEEL e outras entidades que 
precisam, acima de tudo, ser ouvidas sem paixões elei-
torais ou outros interesses.

Urge rever o modelo, devolvendo a órgãos de Estado 
as responsabilidades por planejar, construir, operar e 
manter o sistema. As concessionárias atuais deverão ter 
seus contratos renegociados para adequá-los à remu-

Proposta para o setor energético

neração pelo custo. Além disso, havendo concessões a 
grupos privados, tal parceria deve ser privativa de em-
presas brasileiras de capital nacional, pois como pagam 
dividendos em Reais, sua remessa para o exterior causa 
desequilíbrio estrutural no balanço de pagamentos. 

Por � m, tendo em vista o uso múltiplo desejado para 
os recursos hídricos e a segurança energética, também é 
necessário reavaliar as tendências de redução da capaci-
dade de armazenamento de água nos reservatórios das 
hidroelétricas planejadas e em construção no Brasil, no-
tadamente a partir da última década do século passado. 

O Clube de Engenharia – suas Divisões Técnicas e ór-
gãos de gestão, e seus associados – têm expressiva ex-
periência na realização de estudos e debates sobre o 
planejamento, a construção e a operação de unidades 
e sistemas de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica. Desde há muito tempo, o Clube tem 
participado intensamente de embates e eventos memo-
ráveis, tanto em defesa do setor quanto para o enca-
minhamento das soluções mais adequadas ao desenvol-
vimento brasileiro. Isso tem ocorrido especialmente a 
partir do racionamento de energia elétrica em 2001. 
Em abril de 2002 foi lançado no Clube de Engenharia 
o Programa para o setor de energia elétrica elaborado 
por especialistas, sob a coordenação do Instituto da Ci-
dadania, de São Paulo. 

Mais recentemente, em junho de 2013, o Conselho 
Diretor do Clube aprovou, por unanimidade, a Carta 
Aberta à presidente Dilma sobre o Setor Elétrico, am-
plamente divulgada. Em dezembro do mesmo ano o 
Clube � rmou, em conjunto com outras entidades, uma 
segunda Carta Aberta à Presidência da República, tra-
tando do aproveitamento múltiplo dos recursos hídri-
cos do país, especialmente no que concerne à geração 
de energia elétrica.

Com estas credenciais o Clube de Engenharia coloca-se 
à disposição para uma discussão ampla com os candi-
datos, agentes e entidades, governamentais e privadas, 
que estudam, planejam e operam o setor, resgatando o 
verdadeiro debate, que não houve desde a consolidação 
do modelo mercantil em 2004. É urgente a realização de 
tais encontros visando: (i) revisões imprescindíveis em 
dispositivos da Lei 10.848/2004, e os ajustes nos méto-
dos, critérios e instrumentos que realizam a operação do 
Sistema e preci� cam custos e tarifas para os usuários; e 
(ii) o atendimento das recomendações sobre o adequado 
aproveitamento dos recursos hídricos do País.

O texto a seguir, enviado aos candidatos à presidência da República, foi elaborado por engenheiros associados ao Clube de 
Engenharia e aprovado por suas instâncias gestoras, abordando temas relevantes para os destinos do Brasil. Publicamos, a 
seguir, o posicionamento do Clube de Engenharia no que diz respeito aos caminhos desejáveis na área de energia elétrica

O setor está em crise técnica, 
fi nanceira e econômica 

e não há medidas de solução 
imediata. Contudo, há indicações 

de especialistas para 
revisão dos critérios 

de planejamento e operação. 
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MEIO AMBIENTE

Comemorar o sonho 
do lixão zero é o desa� o

Outorgada a lei, os prazos para a implantação efetiva de suas diretrizes começaram a correr e, em 12 de agosto de 2014, 
terminou o prazo para que municípios extinguissem os lixões e inaugurassem seus aterros sanitários

Em um cenário perfeito, hoje o Brasil não teria mais 
lixões, mas aterros preparados com forros impermea-
bilizados para proteger lençóis freáticos e evitar a con-
taminação do solo, sistemas de coleta de chorume re-
sultante da degradação do lixo, e a transformação em 
energia elétrica do metano produzido pelos resíduos. 
Na prática, parte dos lixões seguem funcionando como 
antes. Segundo a Confederação Nacional dos Municí-
pios, 2.000 lixões ainda funcionam no país, incluindo o 
Lixão da Estrutural, em Brasília. É o maior da América 
Latina, com terreno equivalente a 270 campos de fute-
bol e 50 metros de altura de montanha de lixo.

Embora a meta total não tenha sido atingida, os núme-
ros não são inteiramente negativos e podem representar 
vitória em uma primeira batalha contra os lixões. De 
acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, 
o Brasil tem hoje 2.202 municípios que destinam ade-
quadamente os seus resíduos sólidos. Cerca de 39,5% 
das cidades brasileiras já implementaram a determinação 
do PNRS, o equivalente a 60% do volume de resídu-
os produzidos no Brasil. O chefe da Divisão Técnica de 
Recursos Hídricos e Saneamento do Clube de Engenha-
ria, Jorge Paes Rios, considera um avanço que 60% do 
lixo do país tenham destino adequado, mas destaca que 
trata-se de um primeiro passo e que a caminhada deve 
seguir: “Podemos considerar os 60% um bom resultado 
inicial, mas é preciso avançar mais. Conhecendo o país, é 

possível dizer que a meta de 100% é uma utopia, pratica-
mente inatingível. Seria interessante trabalhar com metas 
mais realistas de 80% até 2020 e de 90% até 2030”. Para 
ele, a meta de universalização dos serviços poderia ser 
� xada em 2040 se houver verbas públicas e � scalização 
do emprego das mesmas.

O chefe da Divisão Técnica de Engenharia do Ambien-
te (DEA), Ibá dos Santos, discorda da prorrogação dos 
prazos e destaca o fator sintomático nacional no não 
cumprimento de leis. “O Brasil está numa pré-história 
de elaboração e respeito às leis, principalmente no que 
diz respeito a direitos de seus cidadãos e cidadãs. É co-
mum que se busque políticas públicas após a tragédia 
acontecida, como no caso dos resíduos do Ingá, do 
morro do Bumba É preciso pensar que os danos am-
bientais afetam a todos e, se não destinados correta-
mente, só aumentam os custos de sua recuperação ou 
são irreversíveis”, destacou Ibá.

Difi culdades nos municípios
Embora o Governo Federal tenha disponibilizado R$ 
1,2 bilhão para municípios e estados para iniciativas 
que avançassem na direção do cumprimento da lei, 
como a elaboração de planos e instalação de aterros, 
menos de 50% dos recursos foram executados, gra-
ças à inadimplência de municípios e a di� culdades 
operacionais. Em entrevista à Empresa Brasileira de 
Comunicação, a ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, destacou as di� culdades encontradas pelas 
prefeituras. “Há uma diversidade de situações no país, 
não é só uma questão de tornar os recursos disponí-
veis, mas de trabalhar a capacidade para os municípios 
darem respostas”, explicou.

Segundo Jorge Rios, as di� culdades de alguns municí-
pios, principalmente dos pequenos e alguns médios, é 
a falta de corpo técnico. “Sem um corpo técnico para 

Lagoa de chorume no aterro sanitário, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Líquido de odor forte e alto potencial de contaminação, 
encontrado em lixões e aterros sanitários, o tratamento do chorume é da maior importância para o meio ambiente.
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Embora o governo federal tenha 
disponibilizado R$ 1,2 bilhão para 

municípios e estados visando 
a iniciativas que avançassem 

no cumprimento da lei, como a 
elaboração de planos e instalação 

de aterros, menos de 50% dos 
recursos foram executados, graças 
à inadimplência de municípios e a 

difi culdades operacionais.



Altamente poluentes e desalinhados com qualquer tentativa de acondicionamento racional de resíduos, os lixões ainda existem no 
Brasil, mesmo após quatro anos de prazo para adequação de municípios.

fazer os termos de referência e para � scalizar os planos, 
é importante que os estados colaborem. Alguns gover-
nos estaduais e agências de bacias já o � zeram, como 
é o caso do governo do Rio de Janeiro, que contratou 
empresas de consultoria especializadas através de lici-
tações”, explicou. Outro problema que, segundo Jorge 
Rios, pode estar in� uindo na questão é a atuação de 
empresas não especializadas. “Já recebi comunicados 
pelas redes sociais que alguns municípios do interior 
do Brasil estão a fazer planos diretores de saneamento 
com empresas e pro� ssionais não especializados. Nesses 
casos, são oferecidos uma espécie de ‘planos padrões’, 
todos iguais, copiados, apenas para cumprir a determi-
nação federal e buscar os recursos � nanceiros”, desta-
ca, lembrando que os custos dos planos e projetos são 
pequenos se comparados aos custos de implantação 

dos aterros sanitários, e que projetos bem elaborados 
representam uma economia signi� cativa para os muni-
cípios. A instituição da engenharia como carreira típica 
de Estado seria, segundo Ibá, uma saída possível para 
as pequenas prefeituras: “A maioria das prefeituras, que 
são pequenas e possuem orçamentos reduzidos, não 
têm engenheiros em seus quadros e, se os tem, os salá-
rios são irrisórios. A engenharia, como carreira típica de 
Estado, seria capaz de desenvolver projetos e dar assis-
tência às pequenas comunidades”, opinou.  

Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco saíram na 
frente na implantação do PNRS. Os três estados con-
cluíram seus planos estaduais e, diferentemente de ou-
tros 24 estados do país, já tratam seu lixo em aterros 
sanitários. No Rio de Janeiro o processo teve início 
com o fechamento do Lixão de Jardim Gramacho, 
onde hoje é extraído biogás. O lixo que ia para lá pas-
sou a ter novo destino: em 2011, a prefeitura inaugu-
rou o Centro de Tratamento de Resíduos de Seropédi-
ca, com 2 milhões de metros quadrados e considerado 
um dos mais modernos da América Latina. Com ca-
pacidade de receber diariamente 10 mil toneladas de 
resíduos coletados em toda a cidade do Rio de Janeiro. 
Para que todo o estado conseguisse cumprir a deter-
minação do PNRS, o governo, por meio do Progra-
ma Lixão Zero, da Secretaria de Estado do Ambiente, 
buscou trabalhar com os 92 municípios � uminenses 
desde 2007, três anos antes da obrigatoriedade dos 
aterros sanitários virar lei.  

Novo prazo
Com o vencimento do prazo em 2 de agosto de 2014, 
passou a ser passível de aplicação de multa que varia 
entre R$ 5 mil e R$ 5 millhões aos municípios que 

ainda não deram destino seguro e ambientalmente 
correto aos seus resíduos sólidos. Embora em um pri-
meiro momento o governo tenha descartado a pror-
rogação do prazo para o � m dos lixões, o Ministério 
do Meio Ambiente assumiu que a ampliação poderia 
ser discutida via Congresso Federal, desde que viesse 
acompanhada de um debate sobre a lei. “O governo 
apoia uma discussão ampliada sobre a lei. Ampliar o 
prazo sem considerar todas as questões é insu� ciente. 
Não se trata de empurrar com a barriga”, declarou à 
EBC, evidenciando a necessidade de entender a lógica 
econômica dos municípios, suas di� culdades opera-
cionais e seus tamanhos e localizações.

No início de agosto, o deputado Andre Moura (PSC-
-SE) apresentou relatório da Medida Provisória 
645/2014, ampliando até 2018 o prazo limite para 
o fechamento dos lixões nos municípios e instalação 
de aterros sanitários. O relatório também garante um 
prazo de dois anos para os municípios elaborarem seus 
planos de resíduos sólidos. Terão, então, até 2016 para 
apresentar seus planos, prazo vencido em 2012. Sem 
eles, os estados e municípios não podem receber di-
nheiro do governo federal para iniciativas nessa área. A 
matéria está sendo apreciada por uma comissão mista.

Para Rios, o prazo é su� ciente para a elaboração dos 
planos municipais e implantação dos projetos. Segun-
do ele, os estudos devem levar cerca de um ano. Outro 
ano seria gasto com questões burocráticas. “Devem ser 

solucionadas nesse período as questões relativas ao apoio 
técnico aos municípios, � scalização e elaboração dos 
planos e verbas repassadas, esclarecimento técnico de 
prefeitos, vereadores e das populações dos municípios, 
criação de consórcios entre municípios vizinhos etc.”, 
explica. Para Ibá, lidar com prazos é inútil quando os 
danos já foram ou estão sendo causados. “Querem que 
se estabeleçam novos prazos, mas isso não adianta. Os 
danos ambientais e para a saúde pública não têm mais 
prazos futuros. Nossos prazos já venceram. Sobre o que 
de fato foi feito, uma lembrança importante: o aterro de 
Seropédica foi instalado sobre um importante aquífero. 
Os pro� ssionais já avisaram que isso é muito perigoso. 
A falta d’água em São Paulo e toda a questão envolven-
do o rio Paraíba do Sul, prevista anteriormente pelos 
pro� ssionais, deveria ensinar que escutar esses técnicos é 
importante”, � nalizou.
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A meta total não foi atingida, 
mas os números não são 

inteiramente negativos e podem 
até representar vitória em uma 

primeira batalha contra os lixões. 
De acordo com dados do Ministério 

do Meio Ambiente, o Brasil tem 
hoje 2.202 municípios que destinam 

adequadamente os seus 
resíduos sólidos.

“A maioria das pequenas 
prefeituras, com orçamentos 

reduzidos, não têm engenheiros em 
seus quadros e, se os tem, os salários 

são irrisórios. A engenharia, como 
carreira típica de Estado, seria 
capaz de desenvolver projetos 

e dar assistência às 
pequenas comunidades”.
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HIDROVIAS

Com transporte majoritariamente rodoviário, Brasil ignora o potencial de seus rios e deixa de lado 
um dos mais baratos meios de transporte, tanto de cargas quanto de pessoas, que mudaria 

o panorama nacional de infraestrutura se outro fosse o nível do investimento

Mais eclusas para otimizar o transporte

A infraestrutura de transporte vem se tornando 
um problema cada vez maior para o país. Estradas 
completamente paradas, repletas de caminhões que 
aguardam a sua vez para entrar nos portos divi-
dem espaço com � las de centenas de navios espe-
rando para atracar. Novas regulamentações buscam 
dinamizar o transporte ferroviário e os produtores 
aguardam a nova cartada da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT). O modelo open 
access será aplicado nas próximas concessões e, talvez, 
abrir espaço para que pequenos e médios agricultores 
consigam escoar sua produção pelo pouco que restou 
da malha ferroviária do país.

Enquanto se fala em um colapso logístico caso o país 
cresça nos próximos anos sem o devido investimento 
na diversi� cação e integração dos diversos modais, 
o transporte hidroviário � uvial segue avançando de 
forma tímida. Mais barato que o modal rodoviário – 
que tem sido escolhido e mantido como prioridade 
no país pelas forças políticas decisórias –, o transpor-

te hidroviário pode ser considerado o mais econômi-
co para a movimentação de cargas. Segundo estudo 
apresentado no Congresso Brasileiro de Educação 
em Engenharia (Cobenge) organizado pela Associa-
ção Brasileira de Educação de Engenharia (Abenge) 
em 2008, quando comparado com os modais ferro-
viário, rodoviário e aéreo, o transporte hidroviário 
sai mais barato usando diversos parâmetros, como 
massa transportada por HP de potência, peso morto 
por tonelada de carga, peso de carga por custo etc.

O país anda há décadas na contramão dos números. 
Uma comparação com a navegação interior nos Esta-
dos Unidos da América e Europa, é possível entender 
melhor o quadro: na Europa, a navegação interior é 
responsável pelo transporte de 310 milhões de tone-
ladas em cargas por ano; nos Estados Unidos, 483 
milhões de toneladas são transportadas pelos rios; no 
Brasil, as cargas transportadas pelos rios somam ape-
nas 25 milhões de toneladas. O tamanho da frota é 
outro dado representativo trazido pelo Plano Hidro-
viário Estratégico do Ministério dos Transportes: Eu-
ropa e EUA têm, respectivamente, 17.679 e 40.512 
embarcações, contra 857 no Brasil.

De acordo com Rogério Menescal, superintendente de 
Desempenho, Desenvolvimento e Sustentabilidade da 
Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq), 
ao passar dos anos, a navegação interior foi sendo prete-
rida, principalmente na segunda metade do século XX, 
por outros modais, notadamente pelas rodovias, tendo 
em vista as políticas públicas adotadas. “As razões para 
o baixo índice de utilização do modal hidroviário po-
dem ser elencadas, principalmente: infraestrutura pre-
cária para a navegação; falta histórica de investimentos 
em infraestrutura aquaviária, fato que contribui para a 
falta de con� ança no modal; o não atendimento porta 
a porta, fato que, em muitos casos, encarece a operação; 
não disponibilidade de operadores em algumas regiões; 
más condições dos terminais e adequação às embarca-
ções; entre outras”, declarou Rogério.

Embora os números possam ser considerados alarman-
tes, o superintendente da Antaq destaca que há dados 
que apontam para o crescimento do modal: “As análi-
ses recentes da Antaq mostram que a rede hidroviária 
efetivamente utilizada, incluindo cargas e passageiros, 
é maior do que relatavam as previsões. Em estudo de 
2012, o total navegado era de 20.956 km, o que re-
presentava 49% da malha hidroviária planejada cons-
tante na Lei no 5.917/73 – Plano Nacional de Viação 
(PNV)–, que é de 41.994 km. Na atualidade, com a 
revisão do estudo, veri� cou-se que as vias economi-
camente navegadas no Brasil, para o ano de 2013, al-
cançaram 22.037 km, representando 52,4% da malha 
planejada. A utilização das hidrovias nacionais vem 
crescendo e isto é veri� cado não apenas pela extensão 
da malha hidroviária, mas pela crescente solicitação de 
outorgas para Terminais Privados em hidrovias”. 

Sem eclusas 
Na década de 1950, quando o Brasil optou de� nitivamen-
te pela construção das barragens para a instalação da ma-

triz hidrelétrica, nasceram empresas públicas que seguiam 
escolas de pensamento especí� cas e, em certos pontos, di-
vergentes, informa o engenheiro Sebastião Soares, mem-
bro do Conselho Editorial do Clube de Engenharia.

“No Nordeste, a exploração do potencial hidrelétrico 
do rio São Francisco teve uma in� uência grande da 
Chesf e do Departamento Nacional de Obras Contra 
a Seca (DNOCS). “No Sudeste e na parte meridional 
da região Centro-Oeste, especialmente nas bacias dos 
rios Grande e Paranaíba – ambos formadores do Rio 
Paraná – e no alto São Francisco, os empreendimen-
tos construídos visavam prioritariamente a geração de 
energia elétrica, com menores investimentos e no pra-
zo mais curto possível. Isso implicou na construção de 
barragens sem eclusas. Já em São Paulo, o conceito ins-
pirador desses projetos contemplava o uso múltiplo da 
água, abrangendo não só a produção de energia elétrica, 
mas também previsão para o uso humano, a piscicultu-
ra, a irrigação, o lazer e, principalmente, a construção 
de eclusas para a navegação � uvial”, explica Sebastião. 

O resultado desses diferentes pontos de vista conceituais 
nessas regiões do país, � ca evidente na navegabilidade 
que os rios Tietê, Paraná e Paranapanema têm, graças às 
eclusas em suas barragens. Parte dos problemas na cons-
trução das eclusas em barragens está relacionado às licen-
ças ambientais. Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira, 
são exemplo disso. Navegável, o rio fez parte de um trata-
do que remonta à incorporação do Acre ao território na-
cional, quando seu valor estratégico já era evidenciado. 
“Quando o Brasil incorporou o Acre, no início do século 
XX, além do pagamento de uma quantia em dinheiro, 
foi construída a ferrovia Madeira-Mamoré para ligar a 
Bolívia ao mar. A estrada de ferro chega até Porto Velho 
e encontra o Madeira a 2.500 quilômetros do oceano em 
um curso de difícil navegação. No � nal dos anos 90, no 
entanto, quando o Madeira voltou a ser pensado, a Bo-
lívia aventou a possibilidade de construir uma barragem 
em um rio no seu território que, é a� uente do Madeira. 

“As políticas setoriais  de transporte 
e setor energético historicamente 

não foram aderentes entre si. A des-
regulamentação do setor de transpor-
tes na década de 1990 prejudicou o 
planejamento sinérgico dos modais 

e a implantação de políticas públicas 
voltadas para o setor”

“As razões para o baixo 
índice de utilização do modal 

hidroviário podem ser elencadas, 
principalmente: infraestrutura 

precária para a navegação; falta 
histórica de investimentos em 

infraestrutura aquaviária; o não-
atendimento porta-porta; não 

disponibilidade de operadores em 
algumas regiões; más condições 

dos terminais e adequação às 
embarcações; entre outras”.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

D
N

IT



www.clubedeengenharia.org.br    Outubro  2014

7

Isso regularizaria a vazão a jusante, e também, se Jirau e 
Santo Antônio tivessem eclusas, o Brasil ampliaria uma 
importante via � uvial. E seria dado um passo signi� ca-
tivo para a integração física dos dois países, no contexto 
Sul Americano. Como não houve acordo, o projeto não 
saiu do papel”, lamenta Sebastião.

Para o superintendente da Antaq, faltou aderência en-
tre políticas de transporte e energia. Ele destaca que há 
eclusas em outras partes do país – Rio Grande do Sul. 
Também encontramos eclusas em Sobradinho, no rio 
São Francisco; em Boa Esperança, no rio Parnaíba, e em 
Tucuruí, no rio Tocantins – mas que alguns rios foram 
inviabilizados para a navegação comercial por falta delas. 
“As políticas setoriais  de transporte e setor energético 
historicamente não foram aderentes entre si. A desregu-
lamentação do setor de transportes na década de 1990, 
com o � m da SUNAMAM, PORTOBRÁS e GEIPOT, 
além do próprio Ministério dos Transportes, prejudicou 
o planejamento sinérgico dos modais e a implantação de 
políticas públicas voltadas para o setor de transportes. O 
fato é que, com isto, alguns rios restaram parcialmente 
inviabilizados para a navegação comercial e este quadro 
só poderá ser revertido com investimentos em sistemas 
de transposição, como por exemplo eclusagem, eleva-
dores, transbordo etc., para tornar alguns rios nacionais 
economicamente navegáveis”, explicou. 

Correndo atrás do prejuízo
Desde o Brasil colônia, a utilização das extensas bacias 
hidrográ� cas brasileiras para a integração do país esta-
vam nos planos, mas avançamos pouco desde então. 
Buscando diminuir o atraso, o governo federal vem 

investindo no setor. Entre os grandes volumes de recur-
sos o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
recebeu, desde 2007, cerca de R$ 80 milhões para a 
navegação interior do país por meio da construção de 
novos portos, drenagem e derrocagem de vias, sinaliza-
ção, além da construção das eclusas de Tucuruí, a maior 
do país, que transpõe, em duas etapas, o desnível de 74 
metros que, desde a construção da usina elétrica, im-
possibilitava a navegabilidade no rio Tocantins.  

Paralelamente ao PAC, o Plano Nacional de Logística e 
Transportes (PNLT), anunciado em junho de 2008, tem 
como objetivo distribuir a carga que passa pelas rodovias 
entre ferrovias e hidrovias. Desde o surgimento do Plano 
Nacional de Logística e Transporte (PNLT), novos inves-
timentos e estudos sobre as hidrovias do país trouxeram à 
luz o retrato detalhado do que é o modal hoje no país. “Os 
estudos são referências para a delimitação de investimentos 
e plano de ação. Assim, Estudos de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental (EVTEA) foram contratados para 
maiores detalhamentos de várias hidrovias e investimentos 
em derrocamentos, dragagem, ampliação de vãos de pon-
tes, ampliação de eclusas, balizamento, sinalização etc., e 
estão em processo de execução ou contratação no PAC e 
em outros programas de investimento federal e estaduais. 
A hidrovia Paraná-Tietê é uma das que mais recebe inves-
timentos públicos. Contudo, um dos investimentos mais 
vultuosos será o derrocamento do Pedral do Lourenço no 
município de Marabá/PA”, evidencia Menescal.

Baía ignorada
O Rio de Janeiro pode ser considerado uma amostra da 
falta de investimento no transporte aquaviário no país. 
Banhando 15 municípios da Região Metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro, a baía de Guanabara poderia 
ser usada, como em outras cidades costeiras no mundo, 
para desafogar o trânsito e ligar pontos de alta concen-
tração de moradores, mas os avanços nesse sentido, no 
Rio, são lentos. Sérgio Ricardo de Lima, gestor ambien-
tal e membro do Fórum de Mobilidade Urbana, lembra 
a luta dos movimentos sociais para fazer sair do papel 
uma estação hidroviária para ligar a Ilha do Governador 
ao centro do Rio. “A Baia de Guanabara é uma dádiva 
que aproveitamos mal. O Plano Hidroviário da Baía 
de Guanabara é do primeiro governo Brizola, de 1982. 
O documento previa, entre outras coisas, uma estação 
na Ilha do Governador que só saiu do papel depois de 
20 anos de lutas e pressão de movimentos sociais sobre 
sucessivos governos”, destacou.

A estação hidroviária do Cocotá foi inaugurada no � -
nal de 2006 e, embora muito esperada pela população, 
é hoje quase ociosa por falta de integração com outros 
modais. “Uma estação para 10 mil passageiros por dia 
atende cerca de 1.500 apenas. As embarcações são velhas 
e o transporte não é pensado de forma integrada. Há 
uma linha de ônibus que faz a ligação entre a Ilha do Go-
vernador e Duque de Caxias. O ponto � nal é no Cacuia, 
cerca de 10 quilômetros distante de Cocotá. Por 10 qui-
lômetros apenas, não há integração”, denunciou Sérgio. 

“Não tenho dúvida que é a captura 
da classe política pelo monopólio 

das empresas de ônibus no Rio 
de Janeiro seja a responsável 

direta pelo transporte hidroviário 
representar tão pouco no 

transporte urbano no Rio”.

Para além das linhas existentes, o Rio poderia inte-
grar boa parte do modal rodoviário a 13 linhas hi-
droviárias viáveis já pensadas para a cidade. A linha 
que ligaria os aeroportos Santos Dumond e Tom Jo-
bim chegou a ser licitada pelo então prefeito Cesar 
Maia e anunciada pelo prefeito Eduardo Paes, mas 
não saiu do papel. Uma estação hidroviária planejada 
para o Armazém 18, em frente à Rodoviária Novo 
Rio chegou a ter os estudos de viabilidade técnica 
e econômica autorizados pela Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro, mas o projeto não seguiu. A es-
tação de São Gonçalo, segundo maior município do 
estado, também não saiu do papel. 

“Não tenho dúvida que a captura da classe política 
pelo monopólio das empresas de ônibus no Rio de 
Janeiro é a responsável direta pelo transporte hidro-
viário representar tão pouco no transporte urbano 
no Rio. Elas são uma das principais � nanciadoras das 
campanhas eleitorais nos três níveis, têm bancadas or-
ganizadas e elegem prefeitos, governadores, presiden-
tes, deputados e vereadores. Quando o capital contro-
la as prioridades de governo, provoca uma inversão 
das políticas públicas. Isso não se resolve pela técnica, 
mas pela política”, declara Sérgio Ricardo”

O transporte de cargas na Hidrovia Tietê-Paraná (SP) é possível graças a uma visão ampla sobre o uso das barragens, o que propiciou 
a construção de eclusas e viabilizou a navegabilidade.
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Descontos para sócios: FACHA (cursos de pós-graduação) • Universidade Estácio de Sá • Universidade Veiga 
de Almeida • Prisma Café & Bistrô • Universidade Federal Fluminense (pós-graduação) • Centro de Estudos Alexandre 
Vasconcelos (CEAV) • Colégio Mary Poppins • Colégio e Curso Intellectus • Curso Múltiplus Concursos • Faculdade 
Cândido Mendes (UCAM) • Pousada Vale Verde de Teresópolis Ltda • Elza Lentes de Contato • Ótica Cristã Nissi 
• Ótica Maison de Vue • Ótica Anjos dos Olhos • Fonoclínica Produtos Médicos Ltda. • Clínica Odontológica New 
Quality • Kerala Clínica de Terapias Alternativas e Reabilitação Física • Associação Brasileira Benefi cente de Reabilitação 
(ABBR) • Universo Physio Pilates • Estética de A a Z • DC Grill Churrascaria • Restaurante Zanzariba • Crafi  Park 
S/C Ltda. • Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina • FISK Idiomas • CCAA • Silvestre Saúde •
• Instituto Brasileiro de Educação Continuada Ltda (Inbec) • www.clubedeengenharia.org.br/descontos.htmIhilius

Homenagem às secretárias

Livro

Com vasta experiência pro� ssional no controle de poluição das 
águas, Victor Coelho oferece ao leitor um fascinante panorama da 
bacia hidrográ� ca do rio Paraíba do Sul. A obra compõe, através da 
análise de estudos de gestão ambiental ao redor do mundo, um pon-
to de referência para a busca por novos patamares de qualidade na 
administração dos recursos. O estudo sobre o rio mais importante do 
Sudeste brasileiro coloca em foco as possibilidades e desa� os levan-
tados por um dos principais mananciais da região, ao mesmo tem-
po em que aponta novos caminhos para o aproveitamento de suas 
águas. Em uma análise profunda e consistente, ricamente ilustrada 
por dados estatísticos e imagens, Victor destaca toda a relevância do 

Paraíba do Sul – Um Rio Estratégico
de Victor Coelho, Editora Casa da Palavra

Paraíba do Sul – especialmente para o desenvolvimento do Rio de 
Janeiro – bem como o risco que ele corre com uma gestão irrespon-
sável. Ao mesmo tempo em que trata das causas dos problemas, o 
autor também indica os caminhos para possíveis soluções, baseado 
em pesquisas e experiências internacionais de sucesso.

Victor Coelho é engenheiro formado pela antiga Escola Nacional de Enge-
nharia. Trabalhou por 28 anos no Instituto de Engenharia Sanitária (IES) 
e na Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), da 
qual foi presidente e vice-presidente nos anos 1990. Já representou o Brasil 
em diversos seminários e palestras sobre a degradação das águas. 

SOCIAL

Com as homenageadas, comemoraram aniversário no almoço de setembro os associados Almyr Borges da 
Silva, Angelo Rafael Greco, Antonio Carlos Soares Pereira, Antonio Fernando Sabak, Benedito H. R. 
Francisco, Carlos Teo� lo Souza Mello, Helmut Gustavo Treitler, Hosana Maria A. Macedo, José Caetano 
dos Prazeres, José Jorge da Silva Araújo, Josias Alves de Souza, Julio Faria da Silva Forte, Katia Mariah 
Farah Arruda, Roberto Rego Cavalcanti, Roberto Saturnino Braga, Telma Salesa Santana da Silva e Vla-
dimir Araújo Cavalcante, além da funcionária Antônia Lopes. 

Além dos aniversários dos associados nascidos no mês de setembro, o almoço de confraternização tam-
bém homenageou as secretárias do Clube de Engenharia por seu dia, comemorado em 30 de setembro. 
Na foto ao lado, a partir da esquerda: Ana Cristina Martinez, secretária da Presidência; Luiz Carneiro, 
diretor Financeiro; Margareth Cariello, secretária do Conselho Diretor; Lenice Azevedo, secretária das 
Divisões Técnicas; Alexandre Henriques, 1o Vice-presidente; Stella Amaral, secretária da Presidência; 
Juliana Clemente, secretária da Diretoria e Denise Ramos, secretária das Divisões Técnicas.
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• O Clube de Engenharia tem uma equipe que busca 
constantemente novos parceiros para oferecer bons 
descontos para os associados do Clube. Entre eles estão 
cursos de idiomas e de pós-graduação, óticas, faculdades 
e planos de saúde. Clique em “serviços”, no topo da 
página inicial e depois em “Desconto para associados” 
e veja todos os descontos aos quais você tem direito.

• As eleições nacionais 2014 também estão em nosso 
portal. Presente à mesa de debates nos encontros dos 
Diálogos Conectados promovidos pela campanha 
“Banda Larga é um direito seu!”, o Clube entrevistou 

a presidenta Dilma Rousse�  e Marina Silva, candidatas 
à Presidência da República. Respondendo ao convite 
que o Clube de Engenharia fez a todos os candidatos 
à Presidência da República, Marina Silva esteve no 
edifício-sede Edison Passos no dia 11 de setembro. A 
candidata veio ao Clube falar de suas propostas, com 
destaque para o Pré-sal. 

• Os eventos das divisões técnicas especializadas são 
importantes caminhos para disseminar conhecimento 
e compartilhar projetos e ideias com a sociedade. A 
agenda de eventos pode ser encontrada na página 

principal, logo abaixo das matérias em destaque. 
Praticamente todas as palestras e mesas redondas são 
transmitidas via WebTV, acessada também pelo portal. 

• Não deixe de ver em Últimas Atualizações as novidades 
diárias que o portal traz para você. O ícone de uma caneta 
representa artigos; o globo dá destaque às notícias; o 
quadrado com um calendário representa um novo evento 
publicado; o ícone de player, vídeos e a câmara fotográ� ca, 
fotos. Para download clique na folha com a seta pata baixo. 
O mapa do portal � ca registrado no � nal da página.  
Acesse: www.portalclubedeengenharia.org.br

Navegar é preciso

INSTITUCIONAL

Café com o Presidente

Clube integra roteiro de trote responsável da UERJ
Por mais um ano o Clube de Engenharia esteve en-
tre as muitas atividades que o Centro Acadêmico da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (UERJ) prepara para a Semana 
de Recepção de Calouros. O Café com o Presidente, 
realizado em 16 de setembro, marcou a 13a edição 
do trote que busca a integração e o fortalecimento 
da visão política e social dos calouros de engenharia. 
O presidente Francis Bogossian recebeu cerca de 130 
alunos liderados por Carlos Alberto Gonçalves, que 
destacou a importância de trazer ao Clube os calouros 
da UERJ todo ano. “Engenheiros não devem pensar 

apenas em pontes e prédios, mas ter consciência do 
impacto social que as engenharias podem ter. Espaços 
como o Clube de Engenharia, que promove um diá-
logo técnico, mas também político, são importantes 
para nós estudantes”, declarou. Além de responder 
a perguntas sobre o mercado de trabalho das enge-
nharias, Francis Bogossian deixou a mensagem que 
sempre leva aos jovens através de sua história de vida: 
“Não desistam da engenharia por causa das di� culda-
des representadas pelo ciclo básico da faculdade. Eu 
quase � z isso e não imagino o que seria da minha vida 
hoje se tivesse, de fato, largado a engenharia”.

Conselho Diretor A promoção do conhecimento 
na rotina do IEEE

A convite da DTE de Eletrônica e Tecnologia da In-
formação, o Clube de Engenharia, recebeu, dia 22 de 
setembro, o presidente do Instituto dos Engenheiros 
Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), professor brasileiro José 
Roberto Boisson de Marca, primeiro não norte-america-
no a ocupar o posto nos 135 anos de história da maior 
organização técnico-pro� ssional do mundo, com mais 
de 430 mil membros e associados no mundo inteiro. 

Apresentado por Jorge Eduardo da Silva Tavares, secre-
tário do DTE e na presença de Sérgio Medina Quintela, 

segundo secretário, Alexandre Henriques, presidente 
em exercício e Paulo Poggi Pereira, primeiro secretário, 
José Roberto Boisson apresentou a visão e contribuição 
do IEEE à engenharia, as perspectivas para o futuro e a 
pretensão de, em conjunto com o Clube de Engenharia, 
formar parcerias em benefício da engenharia nacional.

Destacou, ainda, a possibilidade de um programa para 
treinar professores de ciência do ensino médio, com 
experiências novas ou trazer pro� ssionais com as cus-
tas pagas pelo próprio IEEE, para dar esses seminários. 
“Assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil não 
tem havido muito interesse no curso de engenharia pe-
los jovens, diferentemente da Ásia, que tem uma grande 
procura”, dando o exemplo da China, que forma em 
torno de 700 mil engenheiros por ano. Lamentou o 
desinteresse dos jovens e divulgou um site criado pelo 
IEEE (http://www.ieee.org/education_careers) com ex-
plicações sobre a importância da engenharia no dia a 
dia, mostrando que, assim como outras pro� ssões, a en-
genharia tem muitos atrativos. O professor Boisson deu 
ênfase à relevância de “vender” conhecimento e não ape-
nas informação, destacando a importância em agregar 
valor e ser um ancoradouro de informações con� áveis.

Entre outras, são realizações do IEEE: revistas cientí� -
cas, sendo o acesso a esse banco de dados a maior fonte 
de receita da instituição, gerando cerca de 200 milhões 
de dólares por ano; o estabelecimento de diversos pa-
drões (perto de mil padrões ativos), como o 802.11, 
que de� niu as redes wi-� ; 1.400 conferências promo-
vidas anualmente e projetos comunitários em vários 
países, especialmente na África. 

José Roberto citou a fusão das antigas American 
Institute of Electrical Engineers (AIEE) e Institute 
of Radio Engineers (IRE), que originou o IEEE e 
sua satisfação em estar seguindo os passos de nomes 
como Thomas Edison, Nikola Tesla e Alexander 
Graham Bell. Boisson formou-se em engenharia elé-
trica/telecomunicações pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), posterior-
mente recebeu o título de PhD em engenharia elé-
trica pela Universidade do Sul da Califórnia (EUA), 
é membro titular da Academia Brasileira de Ciências 
e também da Academia Nacional de Engenharia. 
Entre outros títulos e cargos, foi em 2013 escolhi-
do pela revista Época, uma das cem pessoas mais in-
fluentes do Brasil. 

José Roberto Boisson, presidente do IEEE.
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DTEs
em AÇÃO projetista de pontes

Edgar Cardoso, que deixou obras realizadas em quatro continentes, é lembrado no Clube de Engenharia

"Um verdadeiro artista e um engenheiro no mais profun-
do signi� cado da palavra". Assim é descrito o engenheiro 
português que foi tema da palestra “Edgar Cardoso (1913 
- 2000): o engenho e a arte no projeto de Pontes”, reali-

zada pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e 
Engenharia Geotécnica (ABMS). O palestrante, Manoel 
Matos Fernandes, é professor de História da Engenharia 
Civil e a palestra é baseada em trabalho apresentado em 
diversas ocasiões, quando foi comemorado o centenário 
do nascimento de Edgar Cardoso, em 2013.

Ao lado de Francis Bogossian, presidente do Clube de 
Engenharia, Alberto Sayão, professor da PUC e ex-
-presidente da ABMS Nacional, e Anna Laura Nunes, 
presidente da ABMS-Rio, Manoel falou da longa vida 
pro� ssional de Edgar Cardoso, que trabalhou intensi-
vamente por 55 anos. “Era um viciado no trabalho. Ti-
rava férias curtas perto do Rio D’Ouro e deixou pontes 
construídas em quatro continentes. Além de projetista 
de pontes, Edgar era professor do Instituto Superior 
Técnico de Lisboa e chegou a ser titulado Doutor Ho-
noris Causa pela Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ) na década de 1960 por ambas as faculdades 

Inovação nacional no setor das tuneladoras
As obras do metrô do Rio colocaram as tuneladoras 
em evidência. Enormes máquinas usadas para escavar 
túneis, elas são em grande parte responsáveis pelos 
caminhos subterrâneos dos transportes metroviários. 
No caso do Rio, o “tatuzão”, como a máquina costu-
ma ser vulgarmente chamada, se destacou não só por 
ser o maior maquinário do tipo da América Latina, 
com 120 metros de comprimento e 11,5 metros de di-
âmetro, mas também por estar envolvido no incidente 
que causou o afundamento de trechos da Rua Barão 
da Torre, em maio. O equipamento foi importado da 
Alemanha, mas em Santa Catarina, uma equipe tra-
balha para que o Brasil tenha sua própria tuneladora. 
Não satisfeitos com a criação de uma sonda de perfu-
ração nacional, a equipe da Brazilian Borer (Brabo) 
está inovando: no lugar da força bruta, uma � loso-
� a mais leve. Para apresentar o projeto, as divisões 
técnicas de Construção (DCO) e Geotecnia (DTG) 
receberam o professor Marcos Aurélio Marques de 
Noronha, do Departamento de Engenharia da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina. 

Há cinquenta anos a tecnologia das perfuradoras é a 
mesma. São fábricas móveis, verdadeiros gigantes sub-
terrâneos usados no mundo todo que, após a obra, vão 
para o lixo, completamente esgotadas. Nesse cenário, a 
TBM nacional se destaca. A ideia do grupo foi retirar 
dos TBMs as partes mais caras e complexas. Os caríssi-
mos discos de corte dão lugar à pressão exercida por jatos 

d’água. Graças e eles, a perfuração da rocha acontece três 
vezes mais rápido. O revestimento dos túneis é feito por 
extrusão. O maciço é suportado quase que de imediato 
pelo revestimento aplicado pela máquina. 

A empresa responsável pela invenção tem cerca de seis 
anos e foi criada com diversos subsídios, entre eles o 
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com o 
objetivo de pesquisar, projetar e construir a tuneladora 
nacional, duas vezes mais econômica, duas vezes mais 
rápida que os métodos tradicionais e utilizando três ve-
zes menos energia. Não é por outra razão que o nome 
da empresa traz o nome do país: “A gente entende a 
necessidade de alavancar a engenharia no Brasil. A se-
mente dessa tecnologia é brasileira: o brazilian test do 
Professor Lobo Carneiro, da Escola Nacional de En-
genharia no Rio de Janeiro. Nós só so� sticamos a sua 
teoria. Isso deve ser um orgulho para os brasileiros”, 
destacou Noronha. 

“A infraestrutura é o principal gargalo para o desen-
volvimento do país. Nas áreas de energia, óleo e gás, 
por exemplo, são necessários túneis para gasodutos 
e poços”, explicou. Outra prova clara da demanda, 
segundo o professor, é o fato inédito no país de ter 
operando simultaneamente oito tuneladoras de porte 
grande – uma no Rio, três em São Paulo e quatro em 
Fortaleza e outras vinte de porte menor. “A demanda, 
no entanto, ainda é muito maior. Há uma previsão 

de grandes investimentos, mas o uso de pouca me-
canização ainda é um obstáculo”, apontou. Além dos 
gasodutos, oleodutos e túneis de metrôs, estão entre as 
demandas que a empresa pretende ajudar a suprir as 
obras de macrodrenagem através de túneis para evitar 
enchentes; os túneis do trem de alta velocidade entre 
Rio e São Paulo – o maior gargalo da obra –; a traves-
sia dos Andes para escoamento de produção nacional 
pelo Atlântico visando o mercado asiático. Já há um 
protótipo de pequena escala em testes.

A arte de um grande

de arquitetura e engenharia, graças ao valor estético de 
suas obras”, contou Fernandes.

Entre os destaques da carreira de Edgar estavam as 
bases de seus projetos: os modelos físicos em esca-
la reduzida, monitorização da construção e modelos 
analíticos simpli� cados. “Naquela altura, o cálculo 
analítico da estrutura completa não era possível. En-
tão, era necessário isolar vários elementos estruturais 
com modelos analíticos simpli� cados e ele combina-
va muito sabiamente dimensionamentos analíticos 
com a construção de modelos em escala reduzida 
em vários materiais. Com os modelos, ele a� nava os 
projetos e monitorizava as próprias obras”, destacou 
o palestrante. O professor apresentou à plateia que 
ocupava o auditório da presidência do Clube algu-
mas das obras mais conhecidas de Edgar, como a 
ponte Macau-Taipa, em Macau; a Ponte Estaiada de 
Portugal e a Ponte São João, no Porto. 

O professor Marcos Aurélio Marques de Noronha, do De-
partamento de Engenharia da Universidade Federal de 
Santa Catarina, apresenta o projeto da TBM brasileira.

Manoel Matos Fernandes, professor de História da Engenharia 
Civil, apresenta palestra sobre o centenário de nascimento de 
Edgar Cardoso, omemorado em 2013.
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Foguete movido a etanol no céu brasileiro
TECNOLOGIA NACIONAL

O lançamento realizado na Base de Alcântara, no Maranhão, representa mais um passo na independência tecnológica do Brasil: 
pela primeira vez um foguete alcança os céus movido a combustível líquido com motor 100% nacional

Sem potência su� ciente para chegar ao espaço (é sub-
-orbital) o foguete voou apenas 3 minutos e 34 segun-
dos até cair no Oceano Atlântico. A importância do 
13o lançamento do VS-30 V13, no entanto, é enorme 
para o país. Até as 23 horas e 2 minutos do dia 1o de se-
tembro, o Brasil jamais havia lançado um foguete com 
combustível líquido, que permite maior capacidade de 
carga, precisão de inserção em órbita e é usado por vá-
rios países para levar ao espaço os seus maiores satélites.

O motor L5 foi o protagonista do teste de voo da Ope-
ração Raposa. Totalmente construído no Brasil, usa 
etanol e oxigênio líquido para a propulsão e representa 
grande salto estratégico e tecnológico para o Brasil que, 
nessa área, está atrás da Índia e China. A ideia é que 
o etanol substitua os propulsores sólidos ultilizaos no 
Veículo Lançador de Satélites (VLS-1) do Programa 
Espacial Brasileiro.

Resultado de anos de estudos do Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), o motor 
de propulsão líquida L 5 foi construído pelo Instituto 
de Aeronáutica e Espaço (IAE) e compõe, junto com 
o Sistema de Alimentação Motor-Foguete (SAMF), 
o Estágio Propulsivo Líquido (EPL), projetado pela 
empresa Orbital Engenharia, parceira do IAE na 
Operação Raposa. Segundo o diretor da Orbital, 
Celso Costa Vaz, o EPL é resultado de um processo 
anterior. “O SAMF e o motor L15 – outro projeto 
da Orbital – foram projetos tocados com subvenção 
econômica do FINEP em 2006, já em parceria com 
o IAE. Em 2011, ganhamos o Prêmio Finep, que co-
locou à disposição subvenção pré-aprovada. A partir 

daí, juntamos as tecnologias desenvolvidas anterior-
mente e construímos o EPL que voou dia 1o de se-
tembro. Provou que temos uma solução funcional 
que passou nos testes de solo e nos de voo”, explicou. 

Mais precisão
O salto tecnológico representado pelo voo da Operação 
Raposa é grande. O combustível sólido é dominado pelo 
Brasil desde a década de 70 e os foguetes de sondagem 
nacionais estão entre os mais avançados do mundo, im-
portados inclusive pela Alemanha. A Operação Raposa, 
no entanto, representa alguns degraus vencidos para a 
indústria de defesa e aeroespacial. Para serem lançados, 
os foguetes utilizam estágios de queima de combustível. 
O sólido, depois da ignição, não pode ser apagado ou 
racionado, queimando até que seja plenamente utilizado 
pelo foguete. No caso dos combustíveis líquidos, está-
gios reguláveis são adicionados ao voo, uma vez que é 
possível controlar a queima do combustível líquido. Para 
o coordenador geral da operação, o coronel Avandelino 
Santana Junior, o combustível líquido irá substituir os 
propulsores sólidos usados hoje no VLS-1. “Se compa-
rado a países como China e Índia, Brasil está no estágio 
inicial do desenvolvimento de propulsão líquida para fo-
guetes. Os maiores satélites são colocados em órbita com 
motores de combustível líquido", declarou o coronel em 
entrevista ao jornal Estado de São Paulo. As vantagens 
vão além do maior controle do empuxo e se estendem 
ao peso reduzido representado pelo combustível. "Teori-
camente, a substituição do combustível sólido permitirá 
quase dobrar a carga-útil  –  isto é, o conjunto de módulo 

Foguete com combustível líquido, usado por vários países para levar ao espaço seus maiores satélites. 

Dia 23 de outubro, às 18 horas, a divisão técnica espe-
cializada de Engenharia Química (DTEQ) debate no 
Clube de Engenharia um grave problema para o meio 
ambiente: a destinação do óleo de cozinha após o uso. 

Descarte e reciclagem do óleo de cozinha
Na palestra “Óleo de cozinha usado: coleta, reciclagem 
e seus benefícios para o meio ambiente”, será aborda-
do o cenário de milhares de litros de óleo de cozinha 
lançados diariamente nos ralos de residências e restau-

rantes provocando signi� cativa poluição hídrica. Serão 
discutidos no evento os métodos adequados de coleta 
e reciclagem, buscando minimizar os danos causados 
pelo lançamento desses resíduos na natureza.

As indústrias de defesa e 
aeroespacial são vistas em 

todo o mundo como vetores de 
desenvolvimento de tecnologias 

nacionais. No Brasil, voltam a ser 
tratadas como prioritárias. 

e satélite – do nosso atual lança-
dor VLS-1", explicou.

Indústria nacional
De acordo com o diretor da Or-
bital, aprimorar o equipamento 
é prioridade. “Agora pretende-
mos aprimorar esse desenvolvi-
mento. Nesse primeiro não hou-
ve requisitos de desempenho, 
mas o próximo voo sub-orbital 
terá. As con� gurações do proje-
to serão alteradas para que  seja 
compatível com o veiculo lan-

çador de microssatélites. A ideia é que o EPL imple-
mente um estágio superior que vai injetar o satélite 
em órbita. Em geral, esses veículos têm como último 
estágio o combustível liquido pressurizado para injetar 
os satélites em órbita. Tanto para os de grande porte 
como para os de pequeno porte, o estágio é liquido por 
permitir um maior controle do empuxo para a injeção 
em órbita com mais precisão”, declarou.

Negligenciada por muito tempo, as indústrias da defe-
sa e aeroespacial, que em todo mundo são vistas como 
vetores de desenvolvimento de tecnologias nacionais, 
foram praticamente abandonadas no Brasil, voltando 
a ter a atenção do Governo Federal apenas durante o 
governo Lula. Mais tarde, a indústria da defesa surge 
como um setor prioritário no Plano Brasil Maior, a po-
lítica industrial do governo Dilma. “Nos últimos anos 
a área tem recebido atenção do governo e recursos ne-
cessários. Temos vários produtos de grande porte em 
andamento que representam investimentos pesados 
nessa área da defesa e aeroespacial. Hoje, há recursos 
para inovação tecnológica no país”, comemora Célio.     

Nem todos os desa� os estão vencidos. De acordo com 
Célio, a descontinuidade de contratos de desenvolvi-
mento de tecnologias são um problema sério no país. 
“Quando um contrato é descontinuado, a equipe se 
dissolve, perde-se competência e surgem atrasos no 
desenvolvimento”, alertou. A burocracia também é 
apontada pelo diretor como um dos maiores proble-
mas para a área. “A legislação não é favorável. Para 
fechar contratos conosco, por exemplo, entidades do 
Poder Público precisam enfrentar as di� culdades jurí-
dicas. “Além de questões orçamentárias, é sempre pre-
ciso enfrentar uma legislação nada favorável. Tudo isso 
contribui para que existam atrasos”, denunciou.   
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Clube de Engenharia: espaço de educação
Parceria entre o Clube e a UFRJ trazem a educação continuada e o aperfeiçoamento profissional 

para dentro de uma das mais antigas casas da engenharia no Brasil

A defesa da mudança radical no ensino foi um dos 
destaques do Documento aos Candidatos à Presidên-
cia da República, produzido pelo Clube de Engenha-
ria após longo processo de trocas de informações e 
ideias por um expressivo grupo de especialistas. De 
acordo com o documento, “no âmbito do ensino uni-
versitário, a formação de engenheiros no Brasil vive, 
hoje, um momento singular onde ultrapassamos a 
marca de 60.000 estudantes titulados, com possibi-
lidades de inserção imediata no mercado de trabalho, 
situação provocada pelas diversas demandas existen-
tes. No entanto, o per� l do egresso muitas vezes é 
condicionado pela insu� ciente qualidade da educação 
básica que recebeu. Depende também das instituições 
de ensino superior que frequentou, de sua cultura e 
tradição na oferta de cursos, do seu engajamento  na 
pesquisa cientí� ca e tecnológica, de aspectos relacio-
nados à economia do país, à inserção regional e às de-
mandas dos setores empresarial e governamental. A 
grande velocidade dos avanços tecnológicos, acrescida 

dos desa� os econômicos e sociais, resulta na perma-
nente necessidade de atualização curricular”. 

A ênfase para a formação do engenheiro no docu-
mento é re� exo de décadas de preocupação com o 
ensino da engenharia e com a formação de engenhei-
ros brasileiros, bandeiras históricas do Clube de En-
genharia. Também por isso não é incomum que asso-
ciados, conselheiros, diretores e membros de divisões 
técnicas dividam, todos os dias no início da tarde, os 
elevadores do Clube de Engenharia com um grande 
número de jovens. A rotina de acesso às salas de aula 
tem início às 18 horas, quando diariamente o hall 
do prédio e os acessos rumo ao 18o andar "engarra-
fam". É ali que, há aproximadamente uma década e 
meia, o Clube de Engenharia recebe os alunos dos 
cursos de pós-graduação da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) em busca de aprimoramento 
e especialização acadêmica voltada para os mercados 
da engenharia.

A ação conjunta das duas entidades voltadas para a forma-
ção pro� ssional vai muito além das aulas ministradas no 
Clube de Engenharia. “A parceria da Escola Politécnica, 
anteriormente chamada Escola de Engenharia da UFRJ, 
com o Clube de Engenharia existe há muitas décadas, quer 
no tratamento conjunto de objetivos comuns – como o 
desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia e o estudo 
de questões relacionadas à engenharia no Brasil –, quer 
na formação e aprimoramento técnico de pro� ssionais”, 
explicou José Arthur da Rocha, professor e coordenador 
dos Cursos MBTI-DEL, da Escola Politécnica da UFRJ.

Seguindo as placas com o logotipo do Clube de Engenha-
ria pelos corredores do 18º andar do edifício-sede Edison 
Passos, é possível encontrar grandes turmas de pós-gradu-
ação lato sensu. “Nos dias de hoje, a educação continuada 
é uma necessidade para qualquer pro� ssional, principal-
mente para engenheiros, devido à constante inovação e 
renovação tecnológica. Esta atualização pro� ssional pode 
ser conseguida através dos cursos de especialização lato 
sensu (MBAs) ou pelos cursos de pós-graduação stricto 
sensu (mestrado ou doutorado)”, esclarece o professor.

A cada semestre, cerca de 150 alunos passam a fazer da 
sede do Clube o seu local de estudo, integrando um 
dos cursos oferecidos nas áreas de Gestão Estratégica 
da Informação; Engenharia de Software; Garantia de 
Qualidade de Software; Projetos; Inteligência de Negó-
cios e Gestão Estratégica de Programas. 

A proposta reforça, a cada aula, a proximidade do Clu-
be com a academia por meio da parceria com a UFRJ. 
Segundo José Arthur, o apoio mútuo entre as institui-
ções, cada vez mais forte, é quase natural. “Os cursos 
MBTI-DEL são da Escola Politécnica da UFRJ, que 
teve origem no século XVIII (1792). Possivelmente al-
guns dos alunos egressos da Escola Politécnica foram 
fundadores do Clube de Engenharia. Clube e UFRJ 
seguirão, certamente, por muitos anos mais, buscando 
o aprimoramento técnico de pro� ssionais brasileiros”, 
comemora o professor José Arthur.

No salão do Centro de Educação Continuada e corredores do 18º andar do Edifício-sede Edison Passos, alunos da UFRJ se preparam 
para mais um dia de estudos nos cursos de pós-graduação oferecidos pela universidade no Clube de Engenharia.


