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Em anos hidrologicamente atípicos, o 
medo do racionamento de água vem 
acompanhado do temor da falta de 
energia. Com um risco de raciona-
mento, caso a seca se mantenha, os 
debates sobre as usinas sem grandes 
reservatórios se somam às questões em 
aberto, entre elas a venda de energia 
como uma commodity, que encarece a 
conta, trazendo prejuízos e ameaçan-
do a sobrevivência das distribuidoras. 
A diretoria técnica do Clube de En-
genharia, atenta ao quadro, realiza 
seminários e debates nos quais, entre 
divergências, há o consenso sobre a 
necessidade urgente de mudanças nas 
regras estabelecidas.

A grande barragem da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu.

Unindo-se a um esforço de várias entidades de engenharia, o Clube se posicionou contra a extensão 
do Regime Diferenciado de Contratação e pressionou senadores para que não apoiassem a iniciativa. 
Derrubada na Medida Provisória na qual havia sido inclusa, a extensão do RDC volta à pauta na 
reforma da Lei das Licitações. A batalha contra a legalização de obras públicas sem projeto e com 
execução e � scalização de uma mesma empresa parece estar longe de terminar.

Direcionado inicialmente para as obras da Copa, o RDC não garantiu a agilidade esperada e algumas obras atrasaram.
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Batalha vencida, guerra em andamento

Comportamento anormal na face de uma rocha fraturada 
durante as escavações do túnel da Linha 4 do metrô provo-
cou descompactação do solo e o processo evoluiu até a su-
perfície, abrindo crateras na rua Barão da Torre. Especialistas 
acreditam não haver perigo imediato no local. Moradores de 
Ipanema, com medo do que ainda possa acontecer, insatis-
feitos com as explicações do consórcio responsável pela obra, 
querem mais transparência e segurança.

O necessário debate sobre energia no Brasil

Páginas  6 e 7
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EDITORIAL 

Túnel Extravasor: 
solução há 40 anos no papel
Na década de 1970, uma comissão do Clube de Engenharia se deteve durante alguns meses sobre um projeto 
elaborado para o Rio pela antiga Sursan: o Túnel Extravasor. As obras chegaram a ser iniciadas em 1971 
pelo governo Negrão de Lima. Mais recentemente, no primeiro semestre de 2010, depois de atualizado, o 
projeto foi encaminhado ao prefeito Eduardo Paes para implementação em caráter emergencial.

A concepção do projeto é a captação das águas excedentes que transbordam das calhas dos rios Joana, 
Maracanã, Trapicheiros, Macacos, Rainha I e Rainha II para transportá-las através de um túnel – denominado 
Túnel Extravasor – para despejo � nal em mar aberto, no costão do Vidigal.

É importantíssimo observar que:

1. Os rios Joana, Maracanã e Trapicheiros deságuam no Canal do Mangue, com destino � nal na Baía 
de Guanabara. Quando transbordam, inundam toda a região do Maracanã e, por gravidade, as águas 
se deslocam pela superfície e inundam a Praça da Bandeira. Há registros de inundações ocorridas no 
início do século XX.

2. O rio Macacos é o responsável pelas repetidas inundações do Jardim Botânico, desaguando na 
Lagoa Rodrigo de Freitas. Há registros de grandes enchentes no entroncamento das ruas Pacheco 
Leão e Jardim Botânico.

3. Os rios Rainha I e Rainha II são os responsáveis pelas inundações na Praça Sibélius. Sua nascente se 
localiza na Rocinha (vertente Lagoa) dividindo-se em dois córregos no vale da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC). Há grande perda de carga ao tomar a direção da rua Visconde de Albuquerque, 
sentido Praia do Leblon, onde deságua.

A construção do Túnel Extravasor irá transferir diretamente para o mar todas essas águas excedentes.

Em 1971 foi iniciada a construção do Túnel a partir da avenida Niemeyer e depois paralisada. Em 1989, as 
obras recomeçaram e foram novamente paralisadas no governo Leonel Brizola. Já há, aproximadamente, 1,5 
quilômetros de escavação em rocha e a frente do túnel está sob a rua Marquês de São Vicente.

Mas esqueceu-se o projeto do Túnel Extravasor. Outros entraram em discussão – como piscinões e pequenos 
túneis, para conduzir águas ao Canal do Mangue e ao Cais do Porto, sujeitos à in� uência das marés altas, 
que podem barrar o escoamento. São soluções parciais.

O Clube de Engenharia não tem dúvida: a solução do Túnel Extravasor é e� caz. Resolverá a questão que 
assola a Zona Sul em uma primeira etapa e complementará o sistema ora em implantação para as bacias dos 
rios Maracanã e Joana (os chamados piscinões) Será muito bem recebida pelo povo carioca, uma declaração 
do Sr. Prefeito anunciando a implantação da primeira etapa do Túnel.

A Diretoria
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LEGISLAÇÃO

Embates da engenharia no Senado
Clube de Engenharia aprovou em sessão extraordinária do Conselho Diretor, documento que, somado às ações 

de outras entidades, pressionou senadores a votarem contra a aprovação da MP 630. O texto rejeitado pelos 
senadores estendia o regime diferenciado de contratação para todas as obras do país e abria precedentes 

perigosos para a transparência e controle de obras públicas

Como nenhum voto contrário foi aprovado no dia 19 
de maio, em sessão extraordinária do Conselho Diretor, 
posicionamento o� cial do Clube de Engenharia contra 
a aprovação da Medida Provisória 630/2013. No dia 
seguinte, cartas nominais para 82 senadores foram en-
viadas. O texto aprovado pelo Conselho no dia anterior 
chegou ao destino e em sessão no dia 20 de maio, o 
governo recuou e, por enquanto, a Lei das Licitações e 
Contratos (Lei nº 8.666/93), não foi invalidada.

O Regime Diferenciado de Contratações (RDC) foi 
criado pela Lei nº 12.462 de agosto de 2011, para 
reger os contratos do governo referentes à Copa 
do Mundo e Jogos Olímpicos. Pouco depois, as 
medidas foram estendidas para as obras do Sistema 
Único de Saúde (SUS), do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e do Programa Nacional de 
Dragagem Portuária e Hidroviária. 

Pela modalidade do RDC, os procedimentos para a 
contratação de serviços de engenharia são simpli� cados, 
além de ser permitida a contratação integrada, quando 
uma única empresa contrata e � ca responsável por todas 
as fases da obra, do projeto à execução, passando pela 
� scalização da mesma. “É o pior tipo de contratação. 
Você contrata o projeto inexistente, a construção e a 
� scalização. Esta última, feita pela própria empresa, dá 
poderes ao construtor para fazer o que quer, dando início 
a uma fábrica de aditivos”, alertou José Jorge Teixeira 
Churro, conselheiro proponente do posicionamento 
o� cial do Clube e envio das cartas aos senadores. 

Precedentes perigosos
O motivo que levou o Clube de Engenharia a convo-
car reunião extraordinária do Conselho Diretor foi a 
mudança incluída pela senadora e ex-ministra da Casa 
Civil, Gleisi Hofmann (PT-PR), em medida provisó-
ria da presidente Dilma Rousse� . No mês de março, 
uma comissão mista do Congresso Nacional analisou 
a MP e aprovou parecer de Gleisi, que incluía no tex-
to original – que amplia o RDC para a construção e 
reforma de unidades prisionais e de atendimento so-
cioeducativo – a ampliação do uso do RDC em quais-
quer licitações e contratos realizados pelo governo fe-
deral, estados, Distrito Federal e municípios. A ideia 
é agilizar as contratações em obras públicas, abrindo 
mão do projeto. A experiência nacional no assunto, no 
entanto, não é animadora. A ampliação do aeropor-
to de Cuiabá, que deveria custar R$ 77 milhões, com 
entrega em dezembro do ano passado, já chegou aos 

R$ 115 milhões e ainda não foi 
entregue. A ampliação do aero-
porto Salgado Filho, em Porto 
Alegre, já saltou dos R$ 79,6 
milhões estimados inicialmen-
te para os R$ 181 milhões. O 
prazo de entrega foi estourado 
e não há outro no horizonte. 
A medida provisória apontava 
para a perpetuação desse cená-
rio. Segundo Churro, “a MP 
traz artigo que permite que 
qualquer item que não cons-
tasse no edital e que fosse veri-
� cado ser necessário construir, 
fosse objeto de aditivo. Se não 
tem projeto, como � ca isso?”. 
O conselheiro José Carlos La-
cerda concorda, lembrando que 
o projeto básico é fundamental 
para as obras. Para ele, uma ação no legislativo que 
pretenda abrir mão da exigência de projetos equivale 
a “rasgar os nossos diplomas de engenheiros”.   

Ibá dos Santos, conselheiro do Clube de Engenharia e 
do CONFEA, acompanhou de perto, em Brasília, os 
debates sobre a MP. “Obviamente, o CONFEA somou 
forças com a Associação Nacional dos Servidores Pú-
blicos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Poder 
Executivo Federal (Anseaf ), que também acompanhou 
de perto a tramitação da MP no Congresso. Essa é, tal-
vez, a questão mais relevante da engenharia nacional 
neste momento”, destaca. Ibá também chama atenção 
para o precedente aberto para que a questão abarque 
todas as engenharias, não só as envolvidas em obras. “É 
plausível pensar que em algum momento essa extensão 
do RDC abarque todo tipo de serviço e chegue à agri-
cultura, aos fármacos etc. Não podemos relaxar porque 
sabemos como as coisas funcionam no Brasil: começa 
de forma pontual, abre uma brecha e o resto vai no em-
balo”, alertou. Para a conselheira Kátia Farah, também 
conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Rio de Janeiro (CAU-RJ), a iniciativa “compromete 
o dever do Estado de planejar as áreas públicas, transfe-
rindo isso para as empreiteiras”.        

Mudança de planos 
De acordo com a grande imprensa, mesmo entre os 
parlamentares da base aliada havia dúvida sobre a 

possibilidade de aprovar a MP com nova redação. A 
oposição defendia a retomada do texto original. No dia 
20/05, quando a matéria entrou na pauta do Senado, a 
senadora Gleisi Ho� mann voltou atrás e retirou do texto 
a sua proposta. “Não tenho como retirar obviamente o 
parecer que eu apresentei. Não me pertence mais o direito 
de retirar. O que penso, diante do apelo dos líderes, e o 
que me cabe fazer é não me opor ao requerimento de 
preferência ao texto original”, declarou. Com a retirada 
da modi� cação, os senadores aprovaram a inversão de 
ordem de votação e apreciaram o texto original da MP 
antes do parecer da senadora Gleisi.

O texto original, proposto logo após o colapso no siste-
ma penitenciário do Maranhão em 2013, que resultou na 
morte de mais de 60 detentos no Complexo Penitenciário 
de Pedrinhas, foi aprovado e seguiu para a Câmara dos 
Deputados, que o aprovou no dia seguinte, 21 de maio.

No que pese o recuo no Senado, de acordo com o 
jornal Estado de São Paulo, a iniciativa não foi com-
pletamente abandonada. Em um acordo costurado no 
dia 21 de maio, com o aval do presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), o governo deverá in-
cluir a ampliação do RDC por meio de projeto de 
reforma da Lei de Licitações. Relatada por Kátia Abreu 
(PMDB-TO), a proposta também amplia o RDC. 
Requerimento que agiliza a votação do projeto já foi 
aprovado e agora irá tramitar nas comissões de Cons-
tituição e Justiça, Serviços e Infraestrutura e Assuntos 
Econômicos em regime de urgência.
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O RDC foi criado para as obras de infraestrutura para a Copa e Olimpíadas, mas não  
agilizou a entrega das mesmas. Diversas obras de mobilidade urbana estão atrasadas.
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A busca da sustentabilidade no setor elétrico
ENERGIA

 O complexo sistema elétrico interligado brasileiro é alvo de desconfiança, reclamações e medo de escassez de tempos em 
tempos. Identificadas as causas das tarifas altas e da situação preocupante do setor, o consenso é da necessidade urgente 
de mudar as regras do jogo

Anos mais secos que o normal, hidrologicamente 
atípicos, representam preocupação dupla no Brasil. 
Com matriz energética predominantemente hidrelé-
trica, o medo da falta de abastecimento caminha ao 
lado do temor de apagões e políticas de racionamento 
forçado. Em 2014, a longa estiagem no Sudeste divi-
de espaço com cheias anormais em Rondônia, onde 
hidrelétricas de pequeno reservatório tiveram que ser 
desligadas, uma vez que a água ultrapassou a altura 
das barragens. O governo promete que não have-
rá apagão ou racionamento. As usinas termelétricas, 
acionadas para cobrir a estiagem, estão conseguindo 
segurar o consumo do país.

Momentos atípicos também costumam ser cenários 
perfeitos para a discussão de modelos e debates sobre 
caminhos possíveis a seguir. No caso do sistema elétri-
co brasileiro, as causas são evidentes. Com contas cada 
vez mais altas, consumidores � nais pagam caro pelas 
escolhas feitas pelo Poder Público. Quanto a que es-
colhas exatamente impactam de fato no cotidiano dos 
cidadãos, nem sempre há consenso. 

Um sistema brasileiro
Em meados do século passado, quando de fato come-
çou a construir seu sistema elétrico, o Brasil criou algo 
ímpar em todo o mundo. Aproveitando os grandes 
rios do Nordeste e Sudeste – São Francisco, Rio Gran-
de, Parnaíba, Paraná, Tietê e outros – foi construída 
uma série de usinas hidrelétricas com grandes represas 
capazes de reservar enormes quantidades de água que 
garantiram um abastecimento energético robusto e 
renovável. Segundo Sebastião Soares, conselheiro do 
Clube de Engenharia, todos esses rios eram propícios 
à construção de grandes reservatórios, uma vez que 

eram encaixados em terreno com relevo montanhoso 
que proporciona quedas d’água naturais. “O rio São 
Francisco tem usinas com grandes reservatórios por 
estar em terreno com relevo propício para isso. Xin-
gó, em Sergipe, por exemplo, tem grande reservatório 
porque onde ela foi construída, o São Francisco desce 
no meio de um cânion. Bastou fechar o cânion e o 
reservatório estava pronto. A usina de Paulo Afonso, 
na Bahia, é o mesmo caso”, explica Sebastião. Ainda 
no rio São Francisco, uma outra usina, já em terreno 
mais plano, destoa das suas irmãs a jusante. A usina de 
Sobradinho  também tem grande reservatório mas, no 
seu caso, sete pequenas cidades tiveram que ser com-
pletamente afogadas e milhares de pessoas foram reas-
sentadas, consequência de um grande reservatório, em 
terreno menos propício. 

O potencial hidrelétrico das regiões Nordeste, Sudes-
te e Sul foi reforçado com a interligação das usinas. 
Embora alguns países também tenham uma forte 
presença de hidrelétricas, só o Brasil acumulou ca-
racterísticas como os rios encaixados em região com 
relevo montanhoso e se distribuindo geogra� camen-
te no sentido norte - sul. “O resultado prático disso 
é que, conforme a estação do ano, ao mesmo tempo 
em que se tem o clima equatorial, quente e úmido 
nas regiões mais ao norte do país, tem-se o frio e seco 
no sul, e vice-versa. Com as usinas interligadas, cria-
mos reserva de energia. É a nossa tecnologia perfeita-
mente adequada, e tirando o melhor partido de nos-
sa situação geográ� ca e das características do nosso 
território”, destaca Sebastião. A lógica da integração 
que permeia todo o sistema faz a diferença. No resto 
do mundo, mesmo onde a presença de hidrelétricas 
é grande, a utilização da energia produzida em cada 
usina é restrita à respectiva área de in� uência.

Fronteiras de expansão 
na Amazônia 
Embora os grandes rios do Nor-
deste, Sudeste e, também, do Sul 
sejam naturalmente propícios para 
a construção de grandes reservató-
rios, o mesmo não ocorre na pla-
nície amazônica, onde o potencial 
hídrico é enorme e precisa ser ex-
plorado para que o país siga cres-
cendo. “Manaus e Belém, pelo rio 
Amazonas, estão distantes uma da 
outra aproximadamente 1.600km; 
no entanto a diferença de altitude 
entre as cidades é de apenas cerca de 

100 metros”, explica Sebastião. O relevo mais plano 
tem forçado uma mudança de estratégia no norte do 
país. Por lá, os grandes reservatórios deram lugar a 
pequenos reservatórios que ocupam, no máximo, os 
limites das grandes cheias dos rios, proporcionando 
uma reserva de água menor. 

Diferente das usinas clássicas, as usinas de pequeno 
reservatório – chamadas popularmente de usinas a � o 
d’água – na época da seca e em anos atípicos, elas teriam 
que ser desligadas, uma vez que dependem da vazão do 
rio para funcionarem. Para Sebastião, a estratégia é acer-
tada. “O rio Amazonas não é o São Francisco. Naquela 
área não é adequado fazer grandes reservatórios face aos 
enormes custos sociais e ambientais que acarretam. Mas 
é possível interligar as usinas de pequeno reservatório 
com o sistema e, em áreas de consumo mais abundante, 
salpicar pequenas centrais hidrelétricas (PCH), e terme-
létricas, que passam a fazer o papel da reserva do Sistema 
Interligado. No futuro, a matriz pode ser ajustada com 
geração eólica, solar e outras”, defende. 

Para o conselheiro Fernando Tourinho, abrir mão dos 
reservatórios é o mesmo que não aproveitar o potencial 
da Bacia Amazônica, um grande erro. “O Poder Públi-
co precisa ter coragem para explicar para a população 
que usinas a � o d’água são uma loucura. O momento 
atual é ótimo exemplo disso. Este ano, o Sudeste está 
seco. Na Amazônia, as chuvas estão sendo tão fortes 
que cidades inteiras estão debaixo d’água, mas não es-
tamos aproveitando esse potencial porque não há como 
reservar a água”, explica Tourinho.

A questão ambiental, um dos principais obstáculos 
para a construção dos grandes reservatórios no norte do 
país, segundo Tourinho, cria um contexto contraditório 
ao forçar o ligamento das termelétricas. Usando com-
bustíveis fósseis, essas usinas geram energia a partir da 
queima de gás e óleo diesel, jogando CO2 na atmosfera 
a uma temperatura de 500 graus. As usinas termonu-
cleares, uma opção viável, ainda são um tabu no Brasil 
e não são priorizadas. As compensações ambientais, se-
gundo Tourinho, seriam a saída para equacionar o pro-
blema das grandes inundações. “Sem o terreno mon-
tanhoso, os grandes reservatórios ocupariam uma área 
maior, uma vez que seriam mais horizontais e, claro, 
o desmatamento acabará sendo maior. As compensa-
ções, no entanto, podem amortizar o impacto. Pode-se 
tornar o rio navegável desenvolvendo hidrovias, levar 
benefícios à população ribeirinha, criar peixes, fazer ir-
rigação, desenvolver as cidades que sempre nascem nas 
cercanias das obras das usinas hidrelétricas. Fato é que 
ainda é preferível enfrentar um custo inicial maior que 
queimar combustível fóssil a longo prazo”, defende. Trabalhadores em painéis  de controle na Usina Itaipu.
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Preço e escassez
O sistema interligado é a garantia que, mesmo em um 
ano seco, o Brasil não deve enfrentar escassez de ener-
gia. O cenário atual é bem diferente daquele de 2001 e 
a rede de transmissão ligando todo o país é mais pode-
rosa. “Em 2001, a ideia era privatizar o setor de energia 
e uma das diretrizes para isso era não fazer investimento 
na área. Foi por isso que no Sudeste havia racionamen-
to enquanto o Sul e Norte tinham energia de sobra. Os 
investimentos foram recuperados e, de 2001 até hoje, 
ampliamos bastante o sistema de transmissão. Temos 
linhas de transmissão mais completas e outras estão em 
construção. Em cinco anos estaremos mais imunes do 
que estamos hoje pois, o sistema de transmissão estará 
reforçado com os linhões que vêm dos rios Madeira e 
Xingu, trazendo energia de Jirau, Santo Antônio e Belo 
Monte”, aponta Sebastião. “No entanto, é indispen-
sável promover ajustes signi� cativos no ‘modelo mer-
cantil’ adotado nos anos 90 e consolidado em 2004. 
Sobretudo, é urgente corrigir a operação do Sistema In-
terligado Nacional, bem como o modelo e os critérios 
utilizados nessa operação”, acrescenta.

Se por um lado o setor está seguro com o despacho das 
hidrelétricas e termelétricas, em outro ponto uma cri-
se se desenha. Com sucessivos aumentos, as contas de 
luz disparam, embora a energia em si não represente o 
maior índice no custo � nal. De acordo com Tourinho, 
um dos pontos que fazem o consumidor pagar mais 
caro é justamente a necessidade de termelétricas para 
complementar a matriz hidrelétrica. “Para ativar essas 
usinas, temos que comprar gás, um combustível no-
bre que deveria ser usado em processos químicos, não 
para gerar energia”, defendeu. Para além disso, Touri-

nho destaca o custo do consumo mínimo necessário 
para que as máquinas se mantenham aquecidas e pos-
sam ser despachadas em um momento de necessidade. 
“Usando ou não usando a matéria prima de reserva 
para a produção de energia, a usina tem que pagar o 
mínimo que consome. A usina do Rio de Janeiro, por 
exemplo, tem um contrato com a CEG e esta tem um 
contrato de disponibilidade com a Petrobras. Ainda 
que a usina não seja ligada, os custos desse contrato 
precisam ser pagos. Além disso, as termelétricas são 
completamente dependentes do preço do gás, que � u-
tua”, explicou Tourinho.

O preço do gás, no entanto, não é o único que � utua e, 
independentemente de que fonte venha, a especulação 
tem elevado o preço da energia e criado uma situação 

insustentável. Embora Sebastião concorde que as ter-
melétricas encareçam a energia, a falta de instituciona-
lidade para suportar o modelo de mercado e a especula-
ção são os responsáveis pelas altas contas e pela cada vê 
mais evidente inviabilidade do sistema como funciona 
hoje. “O modelo de mercado fragmentou a cadeia de 
agentes que prestavam o serviço público (a utility) in-
troduzindo junto à ponta consumidora atores – inclu-
sive fundos � nanceiros – que tratam a energia elétrica 
como mercadorias (as commodities). Atuam comprando 
e vendendo kWh, inclusive no mercado futuro, confor-
me as oportunidades se apresentem. As distribuidoras 
compram do mercado a um preço que sofre especula-
ção e oscila como a água de coco na praia: quando há 
maior necessidade, o preço sobe”, explica Sebastião. O 
fenômeno não é difícil de ser entendido. Tudo o que 
esses atores precisam fazer é comprar e vender ener-
gia. “A geração, a transmissão e o ‘armazenamento’ é 
feito pelo Sistema. Em momentos de incerteza, como 
ocorreu recentemente, os possuidores de KWh podem 
vendê-lo no mercado a preços muito mais altos do que 
pagaram por ele quando o adquiriram. Há uma desar-
ticulação estrutural entre a operação física do Sistema 
e a comercialização do serviço prestado – ou da merca-
doria fornecida – como permite o modelo mercantil”, 
acrescenta Sebastião.

Obrigadas a comprar no mercado, as distribuidoras 
acabam apresentando prejuízos. Repassam parte para 
as contas dos consumidores � nais e arcam com a outra 
parte. “Em maio, o governo disse à Comissão de Co-
ordenação de Energia Elétrica (CCEE), que coordena 
a distribuição, que disponibilizasse R$ 10 bilhões para 
as distribuidoras suportarem o momento difícil. Elas 
poderiam pagar os empréstimos em 10 anos e não se-
ria envolvido dinheiro público. A CCEE é um agente 
privado com participação expressiva das distribuido-
ras”, explicou Sebastião. O Conselho de Administra-
ção da CCEE, composto por dois membros indicados 
pelo governo e três pelo setor privado, � cou menor 
após a proposta do governo: três membros pediram 
desligamento do cargo. “Os lucros têm que ser extra-
ordinários e privatizados, mas os prejuízos todos que-
rem socializar”. É urgente que esse modelo seja muda-
do”, explicou Sebastião.  
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Novas usinas são construídas sem os grandes reservatórios: obras da hidrelétrica Jirau no rio Madeira em Rondônia.

No dia 21 de maio, a reunião do Conselho Coordena-
dor das Divisões Técnicas contou com amplo debate 
sobre o tema. Dirigida pelos três diretores técnicos do 
Clube, Abílio Borges, Edson Kuramoto, Márcio Pa-
tusco, parte da reunião foi dedicada ao planejamento 
de evento sobre o tema, encabeçado pelas DTEs de 
Energia e Recursos Hídricos e Saneamento. O chefe da 
DEN, Alcides Lyra, destacou que a situação do sistema 
elétrico é crítica. “A bandeira da retomada dos grandes 
reservatórios é válida, mas existe uma questão emergen-
te que é a nossa realidade hoje. Esse ano não haverá 
racionamento; há dúvidas se, em novembro, usinas 
conseguirão gerar com 15% de água no reservatório. 
No ano que vem, no entanto, se o ano não for hidrolo-
gicamente favorável, não tem mais jeito: é racionamen-

Divisões Técnicas debatem a crise energética
to. O risco está acima de 40%”, alertou. Para ele, uma 
campanha de uso racional de energia poderia ajudar 
nesse cenário. “Não se fala nisso. A conta vai chegar 
ano que vem, porque seguraram as tarifas. A gama de 
assuntos é muito ampla e temos que de� nir o papel do 
Clube no momento que hoje vivemos”. De acordo com 
Kuramoto, quando a diretoria propôs o evento, a ideia 
é justamente posicionar o Clube na questão. O diretor 
Abílio Borges defendeu a diminuição de impostos para 
aparelhos que economizem energia “É bom lembrar 
que não tem muito tempo que nós colaboramos com 
o governo, trocamos nossas lâmpadas, gastamos nosso 
dinheiro para economizar energia. Nos outros países, 
já há novas lâmpadas, novos meios de economizar ou 
mesmo produzir energia”, destacou.  
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CIDADE Acidente de percurso
O Rio comemorava o Dia das Mães quando crateras abertas no meio da rua e muros trincados em 

Ipanema, decorrentes de um acidente nas obras da Linha 4 do metrô, assustaram moradores

A Tunnel Boring Machine, máquina popularmente 
conhecida como “Tatuzão”, é o orgulho das obras da 
Linha 4 do Metrô. Com 2,7 toneladas, tem 120 me-
tros de comprimento, 11 de diâmetro e carrega a sua 
frente uma roda de 11,5 metros que, ao girar, perfura o 
solo. Ao mesmo tempo retira o resíduo desprendido no 
processo e posiciona as placas de concreto que formam 
os túneis. A velocidade é outro atrativo da máquina: é 
capaz de perfurar quatro vezes mais rápido que as es-
cavadeiras normais. É a maior do seu tipo na América 
Latina e o maior equipamento já utilizado em obras 
metroviárias no Rio de Janeiro.

No dia 23 de dezembro de 2013, a enorme máquina en-
trou em operação. De uma caverna subterrânea constru-
ída ao lado da estação General Osório, partiu em direção 
à Gávea. A ideia é que, trabalhando em três turnos, de 
segunda a sábado, com uma equipe de 300 pessoas, os 
cinco quilômetros que separam as estações fossem venci-
dos até o segundo semestre de 2015, após atravessar as es-
tações Nossa Senhora da Paz, Jardim de Alah e Antero de 
Quental. Mas no meio da madrugada de um domingo, 11 
de maio, os moradores da rua Barão da Torre, no trecho 
entre as ruas Farme de Amoedo e Teixeira de Melo, em 
Ipanema, acordaram assustados. Um grande estrondo deu 
o alerta do afundamento do solo em dois pontos da rua. 

As crateras abertas, grandes o su� ciente para engolir 
parte de um portão de uma garagem, rachar paredes de 
prédios e desnivelar um canteiro, foram imediatamente 
concretadas pelo Consórcio Linha 4 Sul – responsável 
pelas obras da Linha 4 do Metrô entre Ipanema e Bar-

ra da Tijuca –, que também 
acionou o Corpo de Bom-
beiros, a CEG, a Cedae, 
Cet-Rio e a Polícia Militar. 

Problema pontual
No dia seguinte ao inciden-
te em Ipanema, o governo 
do estado e o consórcio 
Metrô Linha 4 Sul conce-
deram entrevista coletiva no 
Palácio Guanabara. Com as 
escavações interrompidas 
por ordem do subsecretário 
municipal de Defesa Civil, 
Márcio Motta, o encon-
tro visava, principalmente, 
tranquilizar os moradores. 
De acordo com o secretá-
rio de estado da Casa Civil, 
Leonardo Espíndola, ”não 
há risco para a população e 
os prédios não correm risco 

por comprometimento de suas fundações”. O gerente 
de Produção do consórcio, Aluísio Coutinho Júnior, 
também buscou tranquilizar os moradores. “O moni-
toramento é intrínseco à metodologia de escavação e as 
leituras são feitas diuturnamente. Conseguimos consta-
tar qualquer movimentação nas estruturas dos prédios. 
É por isso que para nós é muito claro que as estruturas 
dos prédios ao lado de onde ocorreu o afundamento 
estão íntegras”, a� rmou.    

A explicação técnica para o ocorrido foi publicada no 
dia 20 de maio. De acordo com nota divulgada pelo 
consórcio construtor, o incidente foi causado “por um 
comportamento anormal e pontual na face de uma ro-
cha fraturada durante a escavação do túnel do Metrô 
no subsolo da via”. Ainda de acordo com o documen-
to, a rocha teria se soltado, afetando pequenos blocos 
vizinhos, ocasionando a descompactação do terreno, 
atingindo solo arenoso e chegando à superfície. A nota 
também defende que o incidente foi localizado e restri-
to por causa de quatro fatores: “o método de escavação 
empregado, o tratamento prévio do solo, o monitora-
mento da estabilidade do terreno e das edi� cações do 
entorno e a pronta aplicação do Plano de Contingência 
e Emergência de forma e� ciente”.

O conselheiro do Clube de Engenharia e vice-presiden-
te do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Rio de Janeiro (Crea-RJ), Manoel Lapa e Silva, foi 
até a rua Barão da Torre no dia do incidente. Após con-
versar com moradores, com técnicos do consórcio e 
fazer uma vistoria nos prédios, constatou que, de fato, 

não houve comprometimento estrutural. “As trincas 
aparecem apenas em muros, na alvenaria. Nenhum 
prédio sofreu danos e isso me tranquilizou”, explicou. 
Segundo Lapa, o necessário naquele momento foi exa-
tamente o que a empresa fez. “Achei que eles tinham 
que parar, descobrir o problema, informar a população 
e fazer os reparos necessários. E eles � zeram tudo isso.  
Daqui para frente o trabalho tem menores riscos, uma 
vez que estarão escavando em areia. A possibilidade de 
acidente é menor”, declarou. 

Terreno de transição
Logo após o acidente, alguns especialistas apontaram o 
fato de aquele ponto apresentar terreno de transição de 
rocha para areia, incluindo uma variável que poderia 
ter in� uído no processo de escavação e no assentamen-
to de solo. De acordo com o consórcio, houve naquele 
ponto um tratamento prévio do solo, com a injeção de 
calda de cimento, aliada à pressurização da parte fron-
tal do equipamento. Segundo Lapa, “os responsáveis 
pela obra injetaram concreto mais resistente para fazer 
uma zona de transição e passar da rocha para a areia 
de forma mais suave. Felizmente o acidente não foi de 
grandes proporções como o ocorrido com o Metrô de 
São Paulo”,  referindo-se ao desabamento de janeiro de 
2007, durante as obras da Linha 4 do Metrô de São 
Paulo, que provocou sete mortes. De qualquer forma, o 
Clube de Engenharia está acompanhando atentamente 
o desenrolar das soluções do acidente.

Para que as escavações voltem a ser feitas, o Consór-
cio Linha 4 Sul está injetando mais cimento no solo 
e adotando medidas para evitar novos acidentes, com 
o uso de polímero de alta densidade aliado a mate-
rial selante.Na avaliação do engenheiro civil, Ricardo 
Khichfy, chefe da Divisão Técnica Especializada de 
Construção, com as medidas que estão sendo toma-
das, di� cilmente algo semelhante voltará a ocorrer. 
“Depois do susto, todo cuidado é pouco, embora 
haja críticas sobre a concretagem que estaria sendo 
feita para se furar. Porém, sem descartar que estudos 
mais aprofundados nos prédios possam e devam ser 
feitos, ela é melhor do que abandonar o modelo de 
escavação para outro, depois não apenas da compra 
milionária do Tatuzão, mas sobretudo porque a esca-
vação por Tatuzão é técnica aprovada, recomendada 
e conceituada nas cidades onde foi empregada, como 
por exemplo, Nova York”.

Para Khichfy, “os prédios estão sendo monitorados per-
manentemente como também as obras. É o que se pode 
fazer atualmente como melhor solução para a continui-
dade dos serviços em 60 dias, como informado, com a 
injeção de cimento no solo e outras medidas na preven-
ção de novos acidentes". 
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Segundo a Defesa Civil, "os prédios não correm risco por comprometimento de suas fundações".
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Em 60 anos de história, a companhia enfrentou inimi-
gos de peso e só se manteve de pé pela vontade popular 
e pela intransigente atuação da sociedade em sua de-
fesa. A pressão pela entrega da exploração do petróleo 
para empresas estrangeiras – sob a alegação de que o 
país não dispunha de conhecimento técnico necessário 
para assumir o setor – segue existindo. E é nesse contex-
to, quando enormes reservas que representam riqueza 
estratégica ímpar para o país começam a ser exploradas, 
que mais uma campanha é lançada contra a Petrobras. 

Como não poderia deixar de ser, o Clube de Engenha-
ria rea� rmou sua posição e, no dia 14 de abril de 2014, 
o Conselho Diretor aprovou por unanimidade uma ho-
menagem, em nome da sociedade civil, ao corpo técni-
co da Petrobras e às empresas genuinamente nacionais. 
Na mesma ocasião, foi homenageado o homem que 

EMPRESA NACIONAL

Ação cautelar está sendo encaminhada pelos moradores 
solicitando a paralisação das obras até que as causas 
sejam esclarecidas e as providências para segurança 
sejam adotadas. Inquérito instaurado na 14ª Delegacia 
Policial (Leblon) investiga a possível exposição do 
bairro ao risco à vida e ameaças à integridade física e 
ao patrimônio dos moradores. Laudos da Defesa Civil 
serão requisitados e o engenheiro responsável pela obra 
será ouvido pela Polícia Civil, assim como os cidadãos 
diretamente atingidos. O deputado Luiz Paulo Correia 
da Rocha (PSDB-RJ) entrou com requerimento nas 
Comissões de Transporte e de Obras do Rio de Janeiro 
pedindo a realização de uma audiência pública também 

Moradores de Ipanema querem transparência e segurança
Em pânico, exigindo segurança nas escavações e transparência nas informações, os moradores fazem manifestações públicas 
e mobilizam a sociedade pelas redes sociais. Com fissuras em prédios, trincas em paredes, recalques em portarias e áreas de 
garagem, algumas famílias chegaram a abandonar seus imóveis. Na prática, em defesa do bairro, da cidade e dos cidadãos, alguns 
caminhos estão sendo tomados

para esclarecimentos. Na ação, o deputado pede que 
sejam convocadas a Defesa Civil do município, as 
secretarias de estado de Transportes e da Casa Civil e 
o Consórcio Linha 4 Sul, formado pelas construtoras 
Odebrecht Infraestrutura, Carioca Engenharia e 
Queiroz Galvão. No centro das preocupações, o 
tatuzão, moderno e poderoso equipamento utilizado 
para escavação de túneis e as possíveis consequências de 
um trabalho sem um cuidadoso planejamento.

Além da Associação de Moradores e Amigos de Ipanema 
(AMAI) e do Projeto de Segurança de Ipanema (PSI), 
o geólogo Nilton Carvalho e o engenheiro civil e de 
Segurança no Trabalho, morador da rua Barão da 

Torre, Fernando Azevedo, elevam a voz e encaminham 
ações em defesa dos interesses dos moradores. 
Nilton Carvalho é  autor de um projeto alternativo 
apresentado ao consórcio e a gestores públicos, com a 
garantia de menor impacto no entorno porque as obras 
percorreriam necessariamente terrenos rochosos. Mas o 
projeto foi rejeitado e Nilton, que vem acompanhando 
as obras, garante que  “o método apresenta falhas graves 
e que existem sim os riscos para os moradores”. Já o 
engenheiro Fernando Azevedo respalda tecnicamente 
as ações que estão sendo impetradas e considera que “a 
obra está em um ritmo muito mais acelerado do que foi 
acertado com a comunidade”.

Em defesa da Petrobras e da soberania
Com uma história que se confunde com a própria história do desenvolvimento técnico nacional, a Petrobras é, 

indiscutivelmente, símbolo da vontade nacional e da mobilização da sociedade brasileira

esteve à frente da equipe responsável pela descoberta 
das reservas do Pré-sal, reconhecido pela sua postura 
ética e pelo seu compromisso com os interesses do país: 
Guilherme de Oliveira Estrella, conselheiro do Clube 
e diretor de Exploração e Produção da Petrobras pelo 
período de 2003 a 2012.

O almoço em homenagem ao ex-diretor da Petrobras e 
ao corpo técnico da empresa lotou o salão de festas do 
24o andar do edifício-sede Edison Passos. Entre as cerca 
de 120 pessoas presentes, estavam representantes de en-
tidades da sociedade, Poder Público, diretores, conse-
lheiros e entidades-irmãs representativas da engenharia 
nacional. Os depoimentos que marcaram o ato tiveram 
em comum o reconhecimento à integridade e impor-
tância do trabalho de Estrella na diretoria da Petrobras 
e do signi� cado da própria companhia para a nação. 

Abrindo o ato, o presidente do Clube de Engenharia, 
Francis Bogossian, destacou que Estrella, a Petrobras e 
as empresas genuinamente nacionais têm uma ligação 
estreita. “Como um diretor nacionalista, realmente preo-
cupado com o destino do país, Estrella fortaleceu a ideia 
de que o petróleo aqui encontrado deve � car no Brasil. 
Homenagear Estrella é homenagear a Petrobras e as em-
presas genuinamente brasileiras. Esses três estão irmana-
dos, intrincados e não podem ser separados”, declarou. Na 
mesma linha, homenagearam Estrella, o deputado federal 
Alessandro Molon (PT-RJ), a deputada federal Jandira Fe-
ghali (PCdoB - RJ), o diretor de Exploração e Produção 
da Petrobras, José Miranda Formigli Filho e o presidente 

do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Rio de Janeiro (Crea-RJ), Agostinho Guerreiro.

Uma placa foi entregue ao ex-diretor de Exploração e 
Produção da Petrobras pelo presidente Francis Bogossian. 
Nela estava gravada a seguinte mensagem: “O Clube de 
Engenharia presta homenagem ao íntegro e competen-
te geólogo e conselheiro de nossa entidade, Guilherme 
de Oliveira Estrella, o qual prestou relevantes serviços 
ao Brasil através do seu trabalho como empregado da 
Petrobras e também durante a sua gestão como diretor 
de Exploração e Produção dessa empresa no período de 
2003 a 2012, ocasião em que foi descoberta a gigantesca 
área petrolífera do Pré-sal”. Estiveram presentes ainda na 
mesa do evento o presidente da Sociedade Brasileira de 
Geologia, Marco Aurélio Latgé; a presidente da Associa-
ção Brasileira de Geólogos de Petróleo, Silvia dos Anjos, 
e a diretora do Sindicato dos Engenheiros no Estado do 
Rio de Janeiro, Lusia Oliveira.  

Em um discurso emocionado Estrella a� rmou: “Sou 
um cidadão absolutamente comum, com defeitos e 
qualidades, mas tive uma enorme sorte na vida, que 
foi entrar na Petrobras. Minha cidadania e minha per-
sonalidade pro� ssional se formaram ali. Em mais de 
40 anos, sempre participei de equipes de brasileiros. 
Conheci várias gerações de geólogos, engenheiros, geo-
físicos, mas que eram exatamente isso: brasileiros preo-
cupados com o seu país, que se dedicam à pro� ssão e à 
soberania nacional. Eu sou produto disso. Sou produto 
da Petrobras”, a� rmou Guilherme Estrella. 

Francis Bogossian entrega placa em homenagem a Estrella.
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Obs:
Estatuto
Art. 50 – Quórum – 10% (dez por cento de Associados efetivos quites e efetivos remidos quites em 31 de julho do ano em que a eleição se realiza.
Art. 51 – Candidatos – Associados efetivos quites, que tenham tido a admissão aprovada pelo menos 1 (um) ano antes da data da Assembleia 
de eleição. – até 26/08/2013. Matrícula 36.739
Eleitores – Associados que tenham tido sua admissão aprovada pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da data da realização da referida 
Assembleia. – até 28/04/2014 – Matrícula 37.129 (*)
(*) Obs. Só poderemos fornecer a matricula após a reunião em que este calendário será aprovado devido a esta ser a última que contará o 
período necessário conforme de� nido no Regimento Interno.

CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DO TERÇO DO CONSELHO DIRETOR - TRIÊNIO 2014/2017

MÊS DIA HORA ASSUNTO

JUNHO 13 - (6ª feira) até às 20h Prazo fi nal para registro de candidaturas para renovação do Terço do Conselho Diretor (Art. VII-3 do Regimento Interno) 

16 a 18 - (2ª à 4ª feira) Verifi cação dos pedidos de registro pelas Diretorias Institucionais e Financeiras (Art. VII-4 § Único do Regimento Interno) 

18 - (4ª feira) Envio de comunicação por escrito aos representantes das Chapas com irregularidades observadas (Art. VII-5 § 1º ao § 5º do Regimento Interno) 

20 e 24 - (6ª e 3ª feira) Regularização dos Pedidos de Registro das Chapas (Art. VII-5 )  

24 - (3ª feira) Até às 20h Encerramento do prazo para regularização do pedido de registro de Chapas (Art. VII-5 do Regimento Interno)

26 - (5ª feira) 17h Realização de reunião com as Chapas para atendimento do Reg. Interno. Realização de sorteios (Art. VII-13, VII-14 e VII-15 do Reg. Interno) 

30 - (2ª feira) 18h Comunicação ao Conselho Diretor das Chapas registradas e da Ordem das mesmas nas cédulas únicas, conf. sorteio realizado em 21 de junho. 

JULHO 01 ( 3ª feira) Entrega das salas aos representantes de Chapa 

07 (2ª feira) Início da fi xação das propagandas nas dependências do Clube de Engenharia 

10 - (5ª feira) até às 20h Último prazo para manifestação das chapas que desejam enviar correspondência para associados do interior. (Art. VII-16 § Único do Reg. Interno)

15 - (3ª feira) até às 20h Encaminhamento do material promocional para inserção no site (Art. VII-18 do Reg. Interno)

15 - (3ª feira) até às 20h

Recebimento dos Programas de Ação de cada Chapa para registro (Art. VII-3 do Reg. Interno)
Início da inserção de propaganda no site do Clube (Art. VII-18 do Reg. Interno.)
Encaminhamento para recepção pela Diretoria de Atividades Institucionais do material de promoção das Chapas, a serem enviados aos associados residentes 
fora do Grande Rio (Art. VII-16 do Regimento Interno)
Entrega do material de promoção de cada Chapa a ser publicado no Jornal do Clube (Art. VII-12 § 1º e § 2º do Reg. Interno)

22 - (3ª feira) 18h Conferência do material a ser enviado para associados fora do Grande Rio

30 - (4ª feira) Último dia para envio do material para associados fora do Grande Rio (Art. VII-28 do Reg. Interno)

AGOSTO 25 - (2ª feira) 18h Recebimento dos votos enviados aos associados residentes fora do Grande Rio e nos Estados. (Art. VII-30 do Reg. Interno)
Encerramento do Mapa de votação por correspondência (Art. VII-31 do Reg. Interno)

27 - (4ª feira) 11h Abertura da Assembleia Geral Ordinária

27 - (4ª feira) 12h Início do 1º dia de votação

27 - (4ª feira) 20h Término do 1º dia de votação

28 - (5ª feira) 12h Início do 2º dia de votação

28 - (5ª feira) 20h Término do 2º dia de votação

29 - (6ª feira) 12h Início do 3º dia de votação

29 - (6ª feira) 20h Término do 3º dia de votação

29 - (6ª feira) 20:30h Início da apuração

SETEMBRO 08 - (2ª feira) 18h Assembleia Geral Solene para posse dos eleitos para o Terço do Conselho Diretor.
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Almoço homenageia A3P

A arte Naif, de Oberdan Penha, livre de convenções, marcada pela liberdade 
estética e pela espontaneidade retrata belas paisagens, cavalos, violeiros, 
pescadores e os belíssimos caboclos. Com quadros espalhados por mais de 
100 países, Oberdan trouxe ao Clube de Engenharia a exposição Caboclos do 
Brasil, entre os dias 19 e 23 de maio. Autodidata, Oberdan faz de sua arte 
um testemunho de um país rural que ele espera não ser esquecido. “Hoje é 
difícil ver paisagens como as que eu pinto, mas vou continuar retratando a 
vida do campo enquanto eu pintar”, defendeu. Na abertura da exposição, o 
presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, destacou a satisfação 
do Clube. “Em uma técnica que tem Henri Rousseau como ícone e que 
embasou a corrente estética do surrealismo, de Salvador Dali, Oberdan 
coloca o toque verde e amarelo de belas paisagens da nossa terra. Ficamos 
felizes com a oportunidade de fazer parte desse momento em que a arte 
reverencia o Brasil, e vice-versa”, destacou. Para a diretora Ana Lúcia, receber 
exposições no Clube é sempre engrandecedor. “No caso de Oberdan, quando 
sua exposição se for, deixará um pouco dela conosco, uma vez que um dos 
quadros será doado ao Clube”, comemorou.

O Clube de Engenharia, em parceria com a Agência 
Nacional do Cinema (Ancine) apresenta sua 1a 

Mostra de Filmes Nacionais, a se realizar de dois 
em dois meses. Para a primeira, no mês de junho, 
foram escolhidas obras que marcaram o cinema 
nacional entre 2004 e 2006: Caixa Dois, dirigida 
por Bruno Barreto; O Céu de Suely, de Karim 
Ainouz, e Bendito Fruto, de Sérgio Goldenberg. 
A próxima mostra será no mês de agosto. Veja 
programação no Portal da Engenharia: 
www.clubedeengenharia.org.br

O Brasil rural em arte Naif

Após negociações e análises de comissão coordenada pelo 
diretor Márcio Patusco, o Clube de Engenharia chegou a um 
texto � nal consensual com o Ministério Público e o Termo de 
Cooperação Técnica entra em fase � nal. O documento marca 
o início de uma parceria entre o Clube e o Ministério Público 
em ações que envolvam assuntos relacionados à engenharia. 
O documento contou com o trabalho de Francis Bogossian, 
Fátima Sobral, Sérgio Quintella, José Stelberto Soares, José 
Carlos Lacerda, Maria Alice Ibanez, Ricardo Latgé, Luiz 
Carneiro, Regina Moniz, Carmen Lúcia, Paulo Poggi, Marco 
Latgé, Kátia Farah e Edson Monteiro.

Trabalho conjunto pelo 
interesse público

Parceria com Ancine traz 
ao Clube cinema nacional 

Mais um convênio na área de educação passa 
a vigorar no mês de junho oferecendo descon-
tos aos associados do Clube de Engenharia. A 
Bokel & Kronemberger Engenharia, empresa 
especializada em Automação de Máquinas e Co-
missionamento em obras, oferece desconto de 
20% para associados do Clube, e dependentes, 
para os cursos que oferece. Esses cursos, depen-
dendo da área de abrangência, têm como obje-
tivo apresentar uma visão geral ao interessado. 
Mais informações: (21) 995305797

Investindo na formação 
profissional

Além dos aniversariantes de maio, o almoço de confraternização 
do dia 29 também celebrou os 61 anos da Associação dos Anti-
gos Alunos da Politécnica (A3P). Com o presidente Francis Bo-
gossian, comemoraram a data o diretor da Escola Politécnica da 
UFRJ, João Carlos Basílio; o presidente da A3P e ex-presidente 
do Clube de Engenharia durante a gestão 2006 - 2009, Helói 
José Fernandes Moreira; e o presidente do conselho da A3P, Ai-
mone Camardella. 
Na foto ao lado, os aniversariantes do mês:
Alexandre de Almeida Braga, Alice Soares, Aureo Salles Maria-
na Batista dos Santos, Ellyr Allah Rodrigues, Fernando Lima, 
Flavio Juarez Tavora, Francisco Assunção, Henrique Amigo, Is-
rael Blajberg, José Fernandes Senna, Maria José Arakaki, Pedro 
Monteiro Gondim, Regina H. C. Maldonado, Roberto Rossle, 
Rogério Salomão Musse, Samuel Lima Malafaia, Aline Cristina 
(funcionária), Chirle Franceschi (funcionária), Cristiano dos 
Santos Carvalho de Menezes (funcionário), Fernando Torres 
(funcionário), Lenice Azevedo (funcionária), Maria Carla de 
Menezes (funcionária), Ricardo Nascimento (funcionário).Aniversariantes do mês (foto) dividiram a festa com a direção da A3P.
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Estellito Rangel traça um histórico 
das explosões em redes subterrâneas

DTEs
em AÇÃO

Mais uma ferramenta de proteção e segurança para 
a sociedade entrou em vigor. A nova norma NBR 
16.280 da ABNT detalha regras para a gestão de 
obras em edi� cações e busca derrubar o costume geral 
de que da porta de um imóvel para dentro não há 
propriedade comum ou propriedade de terceiros. “Da 
porta para dentro há diversas coisas que não pertencem 
ao proprietário do imóvel, como lajes, vigas, pilares, 
alvenarias estruturais, elevação de água, distribuições 
elétricas e de gás, telefonia, interfonia, entre outras”, 
esclareceu Antero Parahyba em palestra realizada no 
dia 29 de abril pela Divisão Técnica de Construção 
(DCO), ao lado da arquiteta e urbanista Adriana Roxo.

A nova norma busca, segundo Adriana Roxo, “dar 
orientações para as pessoas de como gerir uma obra. 
É preciso entender que reforma é uma obra como 
outra qualquer e que também precisa de projeto e 
de planejamento”. Antero e Adriana apresentaram 
fotogra� as de obras sem projeto que terminaram por 
causar transtornos, como a descoberta de canos que 
passavam por uma parede que seria retirada, a vedação 
de escapes de fumaça e de ventilações de casas de 
máquina. “O que temos percebido é que muita gente 
tem opinado sem conhecer de fato a norma. Ela não 
traz nenhuma novidade. Tudo que está ali já estava 
em outras legislações. São obrigações e deveres das 
pessoas. A norma apenas é mais objetiva no sentido de 
contribuir para a  criação de uma cultura de obras com 
planejamento”, explicou Adriana.

“Ganhamos como cidadãos, certos de que um vizinho, 
em uma obra, não vai comprometer nossa segurança, e 
ganhamos como pro� ssionais. É importante entender 
esse avanço para evitar que pessoas com interesses 
contrários derrubem esse ganho da sociedade”, 
defendeu Antero. Aplicável para reformas em edi� cações 
habitadas que permanecerão em atividade durante 
a execução das obras, a norma deve ser seguida por 
todos, uma vez que a legislação a tornou obrigatória. 
“Em caso de síndico pro� ssional, que presta serviço ao 
condomínio, ele é obrigado pelo Código de Defesa do 
Consumidor a cumprir a norma. No caso de síndicos 
que são condôminos, caso haja acidente, ele responderá 
por isso”, explicou Adriana. 

Reformas em edificações 
agora têm regras

Tema recorrente, as explosões de caixas subterrâneas da Light Energia foram tema 
de mais uma palestra no Clube de Engenharia. Para prosseguir com os debates 
sobre o assunto, as Divisões Técnicas de Engenharia Industrial (DEI), Engenharia 
de Segurança (DSG) e de Energia (DEN), promoveram o debate “Explosões de 
bueiros: um século de queimaduras, mortes e medidas inócuas” no dia 7 de maio. 
A palestra do conselheiro do Clube e chefe da DEI, Estellito Rangel, traçou um 
panorama dos acontecimentos envolvendo explosões de bueiros no Brasil, citando 
alguns casos ocorridos também no exterior.

Explosões em 
caixas subterrâneas

A Divisão Técnica de Transporte e Logística (DTRL) do 
Clube de Engenharia debateu, no dia 12 de maio, a falta 
de integração entre o projeto do Porto Maravilha e a ati-
vidade portuária. Segundo a chefe da DTRL, Uiara Mar-
tins, alguns empresários falam da di� culdade de encon-
trar novo espaço para a implementação dos negócios e 
da falta de apoio do poder público em revitalizar as áreas 
que seriam ocupadas por essas empresas. “A modi� cação 
do cenário da atividade é visível, os contratos antigos não 
previam um impacto dessa dimensão”, a� rmou.

Para o presidente do Sindicato dos Operadores Portuá-
rios do Rio de Janeiro, Luiz Henrique de Vasconcellos 
Carneiro, é preciso primeiramente destacar a impor-
tância do Porto do Rio de Janeiro para o estado e para 
o país, para que a visão sobre ele seja transformada. 
“Tem-se a visão de que o porto é um local sujo e violen-
to, mas a movimentação do porto é essencial para o Rio 
e para o Brasil. Não precisamos abrir mão de nenhuma 
atividade. É preciso planejar para que o transporte de 
carga, o turismo e o lazer convivam. Isso é um projeto 
de engenharia, é possível equacionar”, enfatizou.

Outra questão levantada foi a necessidade de transfor-
mação da mentalidade brasileira em relação à infraestru-
tura. De acordo com o diretor executivo do Sindicato 
das Agências de Navegação Marítima e Atividades A� ns 
do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Carvalho, 
não considerar o planejamento do entorno de um por-
to é algo que nunca aconteceria na Europa. “Esperamos 

Porto Maravilha e a atividade portuária 

que nossos netos tenham mais mentalidade marítima e 
menos praiana”, a� rmou. Os problemas no trânsito, a 
relação com os trabalhadores da região e a falta de diálo-
go com o poder público também foram alvo de críticas. 
Segundo os debatedores, o bairro do Caju será um dos 
grandes prejudicados pela falta de planejamento no trân-
sito, já que só possui uma via para entrada e saída do 
bairro, que, normalmente, � ca engarrafada.

No debate que se seguiu às palestras, o presidente da Asso-
ciação da Guarda Portuária do Rio de Janeiro, Dejacir da 
Conceição, a� rmou que os trabalhadores podem ser pre-
judicados com o fechamento de alguns portões de arma-
zéns. “Questionamos diversas vezes e a prefeitura mesmo 
assume que não levou em consideração os trabalhadores 
ao elaborar o projeto do Porto Maravilha. Faltou a comu-
nidade portuária participar desse debate”, denunciou. 

Da esq. para a dir, os debatedores Roberto Bomgiovanni, Luiz 
Antônio Carvalho e Luiz Henrique de Vasconcellos Carneiro

Passados apenas quatro meses da explosão mais recente, 
um histórico foi traçado por Estellito com a ajuda 
de notícias de jornais, demonstrando incoerência 
na argumentação da Light. “A empresa a� rma que 
a primeira explosão ocorreu em 1956 e que elas não 
apresentam tantos riscos assim à população, no entanto, 
temos registros de explosões acontecendo em 1911 e 
também de algumas mortes nos anos 1970”, contou. A 
palestra desconstruiu argumentos de que há in� ltração 
de gás encanado na tubulação ou mesmo que seria 
um caso de superaquecimento provocado pelas altas 
temperaturas do Rio.

Estellito explicou que o gás encontrado nas tubulações 
de energia elétrica é proveniente do derretimento dos 
cabos superaquecidos e não de fonte externa. “De 

acordo com um estudo americano, a maior parcela de 
gás liberado pelos cabos foi hidrogênio e o nosso gás 
encanado é 98% metano. O cabo derrete por força de 
curto circuito, gerando gás in� amável, comprometendo 
o isolamento do cabo e causando curto circuito entre os 
cabos que estão no duto, é daí que vem a explosão”, 
explicou. Para o palestrante, com a renovação dos cabos 
que estavam dani� cados, um novo ciclo de deterioração 
se inicia, daí o hiato entre explosões. “O que precisa ser 
feito é a reavaliação das metas da ANEEL para que se 
respeitem os limites de carregamento dos componentes 
da rede. A con� guração atual da rede subterrânea, 
apesar de atender às metas de continuidade do serviço, 
compromete a segurança dos cidadãos, o que é 
inaceitável”, encerrou.
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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

No dia 9 de maio, em evento organizado pela Divisão 
Técnica de Recursos Minerais, che� ada pelo geólogo 
Benedicto Humberto Rodrigues Francisco, a memória 
de um grande pro� ssional dividiu espaço com um dos 
debates mais relevantes no que diz respeito ao posi-
cionamento estratégico do país na área da mineração. 
Francisco Eduardo Lapido Loureiro, falecido em no-
vembro de 2012, fez parte de um grupo de geólogos 
que se uniu no esforço de criar uma cadeia produtiva 
para as terras raras no Brasil, em momento conturbado 
no qual a grande fornecedora mundial, a China, passou 
a usar os insumos ao invés de exportar.

Ronaldo Luiz Correa dos Santos, coordenador de Pro-
cessos Metalúrgicos e Ambientais do Centro de Tecno-
logia Mineral do Ministério de Ciência e Tecnologia, 
traçou um histórico da atuação de Lapido e da trans-
formação do cenário mundial das terras raras. Segundo 
ele, até os anos 90, o preço da mineração de terras ra-
ras no mundo não era compatível com o dos produtos 
e  insumos, o que causou o desinteresse mundial. Em 
2010, os preços saltaram e surgiram di� culdades no 
fornecimento de materiais de terras raras, concentrados 
e intermediários, quando a China deixa de exportar. “A 
projeção do desabastecimento de terras raras trazia con-
sequências para a indústria de tecnologia e militar. Isso 

Estratégia nacional em minério
representou mudança de paradigmas para países que 
tiveram que buscar soluções próprias”, explicou. 

Ronaldo falou também do livro lançado por Lapido. 
“Ele retrata toda a fase de turbulência e exigiu de Lapi-
do um esforço muito grande de compilação de dados, 
atualização de informações e busca de veracidade”, de-
clarou. Mediadora do evento, Maria Glícia da Nóbrega, 
geóloga do CPRM e conselheira do Clube, destacou a 
importância do tema e a necessidade de que ele seja dis-
cutido com maior frequência: "Nós, que trabalhamos 
com a geologia, sabemos da importância de encontros 
como este para falar das terras raras, algo tão relevante 
para uma estratégia de país. Nessa área, é indiscutível o 
trabalho de Francisco Lapido Loureiro".

O professor Edson Monteiro, conselheiro do Clube de 
Engenharia, ao abordar em sua palestra “O efeito do 
nióbio nas estruturas cristalinas ferrosas de baixo carbo-
no – fato notável para a siderurgia brasileira” destacou a 
importância fundamental do ferro-nióbio na metalur-
gia. Em palestra profundamente técnica e teórica sobre 
os fundamentos da metalurgia física e a importância do 
nióbio nesse contexto, Edson explicou que “a utiliza-
ção do nióbio leva à redução de massa, de emissão de 
CO2, do gasto energético e de custo na estrutura para 
construção. Isso é provocado exclusivamente pelo fato 

do nióbio ser capaz de inibir o crescimento de grão da 
austenita. Se nós olharmos em um livro de metalurgia 
quais são os mecanismos de aumento de resistência dos 
materiais, veremos que são raríssimos aqueles identi� -
cados como inibição do crescimento do grão de aus-
tenita. Em se tratando de estrutura física, construção 
metálica, é incomparável o benefício do nióbio, cujas 
jazidas estão nas Minas Gerais”, declarou.

O professor Edson Monteiro fala sobre a aplicação do 
nióbio na siderurgia

A falta de planejamento foi o ponto central da mesa re-
donda “Crise da água e a utilização do rio Paraíba do 
Sul”, realizada no dia 13 de maio pela Divisão Técnica 
de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS). O chefe 
da DRHS, professor Jorge Rios, apontou o crescimento 
desordenado das cidades como pivô da crise vivida hoje 
por São Paulo. “Quando a mídia fala de São Paulo, faz 
questão de destacar que trata-se da terceira maior cidade 
do mundo, como se isso fosse vantagem. Quanto maior 
a aglomeração de pessoas, maiores são os problemas de 
transporte, saúde, saneamento, segurança e, claro, abas-
tecimento de água”, destacou o professor. Rios também 
ressaltou que o debate ressurgiu com a seca em São Pau-
lo. “É possível ler aqui na biblioteca do Clube um do-
cumento do ex-presidente Saturnino de Brito onde ele 
fala da vazão que deve ser mantida em Santa Cecília. Isso 
porque, já em 1955, São Paulo pressionava para usar par-
te das águas do rio Paraíba do Sul”, explicou.

Enquanto o governo paulista coloca em prática plano 
para aproveitar o volume morto do Sistema Cantareira, 
o debate sobre a transposição de um dos a� uentes do 
Paraíba do Sul continua. De acordo com Isaura Maria 
Frega, presidente do Instituto Estadual do Ambiente, 
a proposta técnica de São Paulo ainda é desconhecida. 
“Existe uma proposta paulista a ser discutida, mas ain-
da não foi apresentada ao Estado do Rio de forma con-
clusiva. Não conhecemos o projeto”, esclareceu Isaura. 
A presidente descartou a possibilidade da transposição 
ser positiva para o Rio de Janeiro em algum momento, 
bem como a falta de planejamento que gerou a atu-
al crise. “Temos que ter as bases de dados e saber que 
projeto é esse. Essa questão não deveria estar sendo dis-
cutida em momento de escassez, mas antes, de forma 
planejada”, concluiu. O INEA também foi representa-
do pela diretora de Gestão das Águas e Territórios, Rosa 
Maria Formiga Johnsson.

O professor Flávio Miguez de Mello apresentou o 
projeto Juquiá, que prevê o uso múltiplo da água ao 
aproveitar até 80 metros cúbicos por segundo em duas 
etapas de 40 metros por segundo, além de produzir 
energia elétrica. O projeto prevê um reservatório infe-
rior no rio Juquiá, um sistema de túneis até a casa de 
máquinas, um reservatório de passagem e, por � m, um 
reservatório um pouco maior, com oito quilômetros 
quadrados. “O projeto foi apresentado em 2003, mas 
não foi pra frente. Traria desenvolvimento para o Vale 
do Ribeira, região esquecida de São Paulo e contribuiria 
para o controle de cheias. Todo o sistema é subterrâ-
neo, o que reduziria o impacto ambiental”, explicou o 
professor. Para Rios, o projeto é bom, mas enfrentaria 
problemas. “Teríamos que juntar usuários diferentes, 
o que costuma ser impossível graças à politicagem e a 
burocracia. Ouço falar de uso múltiplo da água desde 
1970, mas nada foi feito no Brasil sobre isso”, relatou.    

Especialistas debatem o impasse do Paraíba do Sul
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Antiga reivindicação do Clube de Engenharia, bustos de bronze dos irmãos André e Antônio Rebouças, primeiros engenheiros 
negros do Brasil, foram inaugurados nos túneis que levam os nomes dos irmãos abolicionistas, na Lagoa Rodrigo de Freitas

Antiga reivindicação do Clube de Engenharia, bustos 
de bronze dos irmãos André e Antônio Rebouças, pri-
meiros engenheiros negros do Brasil, foram inaugura-
dos na Lagoa Rodrigo de Freitas, nos túneis que levam 
os nomes dos irmãos abolicionistas.

“Deve-se combater incansavelmente a oligarquia, o pa-
rasitismo, a exploração sistemática do povo e da riqueza 
nacional, cujo proveito costuma privilegiar certo número 
de ambiciosos que conseguem empolgar o poder mais ou 
menos fraudulentamente”. Extremamente atual e ainda 
hoje tão pertinente, a frase é de André Pinto Rebouças, 
irmão de Antônio Pinto Rebouças. Conhecidos como 
“Irmãos Rebouças”, mais que símbolos de superação do 
racismo e da escravidão, os dois marcaram o início da 
cultura cientí� ca e tecnológica no país.   

Negros, engenheiros e ícones da luta abolicionista, An-
dré e Antônio Rebouças estão entre os maiores nomes 
da engenharia nacional. Responsáveis por inúmeras 
obras, como as Docas da Alfândega do Rio de Janeiro, 
a subida da Serra do Mar e os portos do Maranhão, Rio 
Grande do Norte e Rio de Janeiro, a atuação pro� ssio-
nal e social dos irmãos foi um dos primeiros exemplos 
da engenharia aplicada ao cotidiano do país como fer-
ramenta de avanço e justiça social. Por isso, seus nomes 
batizaram a principal ligação da Zona Sul com a Zona 
Norte do Rio de Janeiro. Para o que representavam, isso 
não era su� ciente. Durante anos o Clube de Engenha-
ria pleiteou junto à prefeitura do Rio nova homenagem 
que eternizasse os irmãos no imaginário da cidade.

História gravada em bronze 
O pleito do Clube de Engenharia entrou em fase de-
cisiva em 2013, quando a Secretaria de Conservação 

Irmãos abolicionistas 
reverenciados

do município do Rio de Janeiro reconheceu a rele-
vância da homenagem para a preservação da memória 
da cidade. A parceria com o Clube culminou, no dia 
13 de maio de 2014, na inauguração dos bustos de 
bronze dos Irmãos Rebouças. Na manhã do dia em 
que o Brasil comemorava 126 anos da assinatura da 
Lei Áurea, personalidades da luta pela igualdade ra-
cial, representantes do Poder Público e do Clube de 
Engenharia se reuniram na Praça José Mariano Filho, 
no Túnel Rebouças, na Lagoa Rodrigo de Freitas, para 
reverenciar os irmãos abolicionistas.

Um dos objetivos da homenagem é manter vivo o 
debate sobre a questão racial no Brasil, onde o ra-
cismo persiste, ainda que nem sempre de forma 
explícita. Francis Bogossian, presidente do Clube, 
evidenciou esse aspecto em seu discurso. “É preciso 
construir ações contra o racismo, que é abominável, 
por isso � z esse apelo ao prefeito, para homenagear-
mos os irmãos Rebouças, por tudo que eles � zeram 
pela engenharia nacional e na luta contra a escravi-
dão. Eles representam bem essa união entre as raças, 
são netos de avô português e avó negra”, declarou, 
ressaltando que a inauguração dos bustos é mais uma 
etapa de uma luta longa e pedagógica que o Clube 
historicamente assumiu como sua. “Pretendemos le-
var essa bandeira adiante como sendo uma das nossas 
prioridades, pois precisamos nos unir em nome do 
desenvolvimento do país que, sem dúvida, também 
depende da igualdade racial. Desenvolver o país tam-
bém é acabar com o racismo”, � nalizou Francis.

“Não apenas engenheiros, mas cidadãos que � zeram 
muito pelo país”. Assim o secretário municipal de Con-
servação, Marcus Belchior, descreveu os homenagea-
dos, destacando a importância da data escolhida para a 

inauguração das imagens em bronze. “Falar dos irmãos 
Rebouças no dia da abolição da escravatura é essencial, 
porque ambos tiveram grande representatividade na 
luta contra a escravidão. A nobre missão de viabilizar 
essa homenagem me foi dada pelas mãos de Francis Bo-
gossian, demonstração do papel protagonista do Clube 
de Engenharia em mais um momento transformador. 
Esperamos jamais perder essa parceria e suas contribui-
ções valiosas”, ressaltou.

Trajetória jamais esquecida
Durante a inauguração dos bustos dos irmãos Rebou-
ças, Quintino Manoel do Carmo, conselheiro do Clu-
be e um dos nomes mais atuantes da luta dos negros na 
área da engenharia, destacou realizações de André e An-
tônio Rebouças, obras históricas da engenharia nacio-
nal. “Enxergo essa homenagem como reconhecimento 
justo e, de certa forma, tardio ao trabalho desses enge-
nheiros que contribuíram com a construção da Univer-
sidade do Brasil. Eles foram pioneiros na construção da 
antiga Politécnica do Rio de Janeiro, realizaram obras 
inéditas e se destacaram em diversos campos. Foram 
importantes para a engenharia nacional e para o desen-
volvimento tecnológico, reconhecidos em vários países 
do mundo como verdadeiros intelectuais à frente de seu 
tempo”, apontou.

Enquanto a homenagem não encontrava eco no Poder 
Público, o Clube organizou atividades que buscaram 
recuperar a história dos irmãos engenheiros e manter 
viva a luta de André Rebouças, primeiro curador da Bi-
blioteca do Clube de Engenharia. Os bustos que home-
nageiam André e Antônio Rebouças dão novo impulso 
na luta pelo � m do racismo.


