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Desafios no caminho da 
soberania nacional

Quatro décadas de fomento à 
cadeia produtiva nacional

Políticas de Estado precisam ser 
efetivadas para uma indústria de 
defesa forte e um país soberano

Clube celebra, em dezembro, 
trajetória da nucleares 
Equipamentos Pesados (nuclep)3 9

A busca pela autossuficiência de urânio

páginas 4 e 5

abandonado, Templo da Humanidade,
símbolo do período de transição do 
Império para a república, busca recursos 
para impedir o desaparecimento de um 
monumento da vida nacional e de seu 
acervo histórico.

Marco da história 
do Brasil em risco 

mEmórIa
responsável pelas medidas de 
mitigação e prevenção de desastres 
naturais, drm chega ao verão 
com dificuldades para manter seu 
trabalho que salva vidas e evita 
grandes tragédias.

DRM-RJ sofre 
os impactos da 
crise
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Sobre as pilhas de rochas moídas, no processo de lixiviação, solução ácida separa o urânio do minério

InsTITuCIonal

Embora possua enormes reservas de urânio, o Brasil vem 
importando o mineral desde o esgotamento da mina de 
Caetité, na Bahia, para suprir as usinas de angra I e II. 
o ano de 2017, no entanto, traz novidades para o setor. 
Em 20 de dezembro, a Comissão nacional de Energia 
nuclear (CnEn) concedeu autorização à empresa 
Indústrias nucleares do Brasil (InB) para o início de 
exploração da futura mina do Engenho. no entanto, a 
ampliação da usina de enriquecimento de urânio da InB, 
que completaria todo o ciclo necessário para enriquecer 
o minério para usá-lo como combustível, depende da 
conclusão de angra III, uma vez que a mesma, somada 
às duas outras usinas, geraria a demanda necessária para 
viabilizar o empreendimento. angra III e a ampliação da 
usina de enriquecimento foram temas de acordos recém-
assinados na China.
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Crise na Engenharia
a engenharia brasileira vive a maior crise de sua 
história. Empresas de reconhecida capacidade 
técnica, com expressiva contribuição em obras 
e serviços para nossa engenharia, encontram-se 
paralisadas diante dos processos jurídicos a que 
estão respondendo. os profissionais, em especial 
seus engenheiros, são demitidos aos milhares, as 
obras são suspensas, enquanto se espera para ver 
até que ponto essas empresas serão atingidas pelas 
acusações da lava jato. 

Estão interrompidos empreendimentos de porte, 
alguns já em estágio avançado de execução, 
como as obras do ComPErj, angra 3, nosso 
submarino a propulsão nuclear, a refinaria abreu 
e lima no nordeste, a transposição do são 
francisco e muitos outros. os prejuízos já chegam 
a dezenas de bilhões de reais e o desemprego por 
milhões de trabalhadores.

os recursos recuperados com grande alarde, 
como resultado das corrupções descobertas, 
são uma fração dos prejuízos causados pela 
interrupção das obras. Para onde está o Brasil 
sendo conduzido? Que país vai sobrar ao final 
desses processos? assiste-se à destruição de nossas 
maiores empresas de engenharia. diante dos 
desmandos que houve nessas empresas, exigimos 
que os responsáveis por eles sejam processados, 
e os culpados condenados, mas não aceitamos a 
destruição das empresas de engenharia e o fim 
de empregos de nossos engenheiros e demais 
trabalhadores.

É necessário resistir ao desmonte em curso. 
Todos os setores da economia para os quais o 
mercado interno é decisivo devem ser chamados a 
participar dessa resistência.

no quadro geral do desmonte, nos últimos dias 
foi noticiado que a Petrobras está convidando 
apenas empresas estrangeiras para licitação da 
retomada das obras no ComPErj, num total 
de 30 empresas. o lançamento do ComPErj 
há alguns anos abrira muitas oportunidades de 
trabalho e o otimismo inundou o interior do 
Estado do rio. Houve um deslocamento maciço 
de empresas e trabalhadores para o entorno de 
Itaboraí, verdadeiro renascimento da região. Com 
os processos da lava jato, obras já adiantadas 
foram paralisadas, empresas ficaram sem serviço, 

trabalhadores foram demitidos. a região está 
abandonada e virou um deserto e as obras já 
realizadas se deterioram. 

o que está sendo feito no Brasil com nossas 
empresas de engenharia não está ocorrendo 
em outros países. Quando foi reconhecido 
que a Volkswagen fraudara dados de poluição 
de seus carros, foi aplicada altíssima multa, 
dirigentes da empresa foram demitidos e 
presos. Entretanto, nenhum carro deixou de 
ser produzido e nenhum trabalhador perdeu 
seu emprego. a alemanha sabe preservar 
suas riquezas. a Volkswagen é uma riqueza 
da alemanha. no Brasil o comportamento 
tem sido o oposto. Prendem-se dirigentes, 
suspendem-se as obras, impede-se que essas 
empresas participem de outras licitações e 
trabalhadores são demitidos aos milhares. 
destrói-se um patrimônio nacional constituído 
por empresas formadas ao longo de décadas  e 
detentoras de importante acervo tecnológico e 
equipes de profissionais experientes.

o momento é grave. Para superá-lo é 
urgente construir uma grande aliança da qual 
participem os engenheiros, os trabalhadores 
em geral, as empresas compromissadas com a 
geração de emprego, o movimento sindical que 
está sentindo a perda de direitos conquistados 
desde a década de 1930, além de universidades 
e centros tecnológicos.

o Clube de Engenharia convoca todas as 
entidades ligadas à engenharia a participarem 
da resistência ao processo de sucateamento 
de nossas empresas, que estão sendo vendidas 
na bacia das almas, no pico da maior crise em 
décadas. 

a retomada do desenvolvimento precisa se dar 
fortalecendo-se as empresas e os profissionais 
de engenharia, sem que haja perda de direitos 
há muito conquistados. os bancos e demais 
setores rentistas, que vivem dos elevados 
juros sobre nossa dívida pública, não podem 
continuar hegemonizando nossa economia 
e enfraquecendo o setor produtivo, grande 
gerador de emprego.

A Diretoria
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Medidas que podem alavancar o desenvolvimento
Com foco na tríplice hélice da inovação, setor da Defesa acredita no alinhamento e coordenação de esforços entre governo, indústria e 
academia para acelerar o desenvolvimento nacional

Vantagens de se investir no 
desenvolvimento da indústria da 
defesa nacional, arrastos tecnológicos 
das áreas de defesa, ativação de 
cadeias produtivas críticas, demandas 
dos projetos estratégicos das forças, 
redução da dependência estrangeira, 
importância dissuasória do domínio 
de tecnologias de ponta e potencial 
inovador da Base Industrial de 
defesa foram alguns dos temas 
em pauta no seminário defesa, 
Política de Estado – soberania, 
desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica, realizado em novembro 
de 2016, na Comissão de relações 
Exteriores e de defesa nacional da 
Câmara dos deputados.

na ocasião, o assessor para assuntos 
Institucionais do departamento de 
Ciência e Tecnologia do Exército, 
o general de divisão aderico 
mattioli, em sua exposição ressaltou 
o potencial da Base Industrial de 
defesa e defendeu a necessidade 
de continuar a mudança da cultura 
brasileira que, ainda, pouco percebe a 
importância do setor de defesa e, por 
isso, não o prioriza de fato.

segundo afirma, embora tenham 
sido elaborados excelentes marcos 
legais - tais como: a Política nacional 
de defesa; a Estratégia nacional de 
defesa; o livro Branco de defesa 
nacional; e a lei de fomento à Base 
Industrial de defesa - é preciso ir 
além. É preciso ter consciência de 
que estes marcos ainda não foram 
plenamente implantados. Em síntese, 
é preciso manter o cerne, maturar 
e concluir a operacionalização do 
estamento vigente. 

Produção nacional

a lei de fomento à Base Industrial 
de defesa, citada pelo general, foi 
preparada pelo ministério da defesa, 
com o apoio de outros órgãos do 

governo. surgiu através de um 
desdobramento do Plano Brasil 
maior, criado no primeiro governo 
dilma rousseff para aumentar a 
competitividade da indústria nacional 
com foco em incentivos à inovação 
tecnológica. a defesa, obviamente, 
era um dos setores centrais do plano, 
ao lado da exploração de óleo e gás, 
agroindústria e construção civil, entre 
outros. a lei buscava criar condições 
favoráveis ao fortalecimento da 
indústria nacional de defesa.

o caminho ainda é longo e, segundo 
mattioli, em termos de capacitações 
produtivas, a exemplo de países como 
Estados unidos, reino unido, frança, 
rússia, China, Israel, Índia e África do 
sul, a busca da autossuficiência deve 
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diversas, inclusive econômicas, nem 
sempre será viável ou interessante a 
produção de tudo no Brasil, todavia, 
nestes casos, há que se garantir a 
conquista da “não-dependência 
tecnológica”, ou seja, a capacidade de, 
se necessário, fazê-lo.

Em sua explanação, aponta 
para perfil dual e transversal das 
demandas da força Terrestre - no 
qual os fatores multiplicadores 
chegam a centenas e a milhares - e 
da importância dos lotes pilotos 
para a consolidação da maturidade 
tecnológica. sem estes, compromete-
se a fase da adoção, condição sine 
qua non para as exportações de 
produtos e de sistemas de defesa.

General Aderico Pardi Mattiolli

diz respeito à massa crítica. a 
economia oscila, mas haverá uma 
retomada, não tenho dúvida. 
Também não tenho dúvidas em 
relação à nossa capacidade militar 
porque o principal produto da 
defesa é o homem, o soldado, e 
nossas tropas estão capacitadas. 
o aparelhamento ainda é fraco, 
mas a capacidade militar é boa 
ou facilmente atingível nos 
patamares que a nação requer. 
na estratégia, falta alinhamento 
com os demais setores e o fator 
‘vontade’ é bastante prejudicado 
pela percepção de paz, da ‘não 
necessidade’, que compromete 
nossas metas”, explicou.

Para esclarecer a falta de foco 
dos diversos setores para 
uma indústria de defesa bem 
sucedida, mattioli usou como 
metáfora os ensinamentos 
militares. “dentro dos princípios 

de guerra há um chamado 
‘unidade de comando’. Para se 
chegar a uma decisão, há estudo, 
preparo e, a partir do momento 
que a decisão é adotada, todos os 
esforços devem ser conduzidos 
para que aquele objetivo seja 
atingido. Penso que é nisso que 
podemos melhorar.”

nesse sentido, considerando 
ainda os desafios que a 
transição da era industrial para 
a do conhecimento requer, 
lembra que a força Terrestre 
está passando por uma fase 
de profunda transformação, 
com ênfase no domínio de 
capacitações operacionais, 
produtivas e inovadoras. nesse 
sentido, aposta na sinergia a 
ser gerada pelo recém criado 
sistema defesa, Indústria e 
academia de Inovação. 

Desafios a enfrentar

os desafios não são poucos 
e abrir frentes para que eles 
sejam enfrentados é necessário. 
mattioli destaca que a Estratégia 
nacional de defesa está inserida 
em um ambiente nacional 
que, hoje, enfrenta uma série 
de dificuldades. Para ele, a 
lógica da defesa ainda não está 
plenamente inserida no ambiente 
(cultura) nacional. no ambiente 
internacional existem restrições de 
toda ordem, impostas pelos países 
que já conquistaram seus espaços. 
Ele destaca, ainda, uma grande 
dificuldade no alinhamento e 
na implementação de políticas 
federais nos níveis estaduais. 

 “Poder perceptível é medido com 
base em massa crítica, economia, 
capacidade militar, estratégia e 
vontade. Estamos bem no que 
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Abandono ameaça a história nacional
Com valor histórico mundialmente reconhecido, o Templo da Humanidade segue abandonado. Em corrida contra o tempo, grupo de 
cidadãos brasileiros busca parcerias para salvar registros de um dos períodos mais ricos do país: a transição do Império para a República

um palacete neoclássico na 
rua Benjamin Constant, no 
bairro da glória, se desfaz aos 
poucos. madeira, piso e paredes 
comprometidas pela infiltração 
ameaçam a estrutura. andaimes 
seguram parte do teto que, sem 
eles, já teria caído. Parte dele, de 
fato, veio abaixo em 2009. Pelo 
buraco no teto da nave principal 
do prédio, a chuva ameaça tudo 
que está no seu interior. Pinturas, 
bustos e documentos históricos 
correm o risco de desaparecer. 
a atual deterioração do Templo 
da Humanidade contrasta com o 
passado de glórias que o espaço 
viveu na virada do século XIX para 
o século XX. as ideias e ideais que 
ali nasceram formaram as bases da 
própria república, alavancaram 
o movimento abolicionista e 
estimularam o nascimento do 
movimento indigenista no país.

Tombado pelo Patrimônio 
Histórico em âmbito municipal, 
estadual e federal, o prédio do 

templo, que acaba de completar 
120 anos, foi sede de um fenômeno 
político-religioso que marcou a 
história do país de forma ímpar: 
a religião da Humanidade e a 
sua aceitação por parte da elite 
carioca, militares e livres pensadores 
que influenciavam diretamente a 
política e os costumes sociais no 
momento de transição do Império 
para a república. 

Entre os positivistas estavam 
grandes nomes, pensadores que 
sonhavam – e lutavam – por um 
país moderno, defendendo ideias 
à frente de seu tempo: miguel 
lemos, Teixeira mendes, Benjamin 
Constant, amaro da silveira, júlio 
de Castilhos, marechal Cândido 
rondon e outros intelectuais 
e militares que moldaram a 
história do país construíram 
e frequentavam o prédio que 
simbolizava seus ideais. segundo 
luiz Edmundo Horta Barbosa da 
Costa leite, conselheiro do Clube 
de Engenharia e presidente da 

associação de amigos do Templo 
da Humanidade (aaTH), foi 
também com base no positivismo, 
que defendia “a elevação do 
proletariado”, que nasceram as 
bases da legislação trabalhista. 
“através da propagação da ideia 
de elevação do proletariado, a 
legislação veio a se concretizar 
por meio de dois nomes: lindolfo 
Collor e getúlio Vargas, ambos de 
famílias positivistas”, lembra. 

fundada, em maio de 1881, a 
Igreja Positivista do Brasil foi a 
maior expressão da religião nascida 
na frança – a cidade sagrada dos 
positivistas. não transcendental e 
agnóstica, prestava homenagens 
aos grandes nomes da ciência e 
tinha a própria humanidade como 
“divindade”. no Brasil, chegou a 
reunir um número considerável 
de adeptos, homens e mulheres 
influentes e, embora a filosofia 
positivista se espalhasse pela 
Europa, Ásia e américas, o Templo 
da Humanidade foi o primeiro 
prédio dedicado exclusivamente a 
seu exercício.

Proximidade com a 
engenharia

o nascimento da Igreja Positivista 
do Brasil tem suas raízes na 
engenharia nacional. miguel lemos 
e Teixeira mendes, responsáveis 
por trazer a religião para o país 
após visita a Paris, eram estudantes 
da Escola Politécnica. no Brasil, 
a filosofia positivista encontrou 
solo fértil também entre os 

estudantes da academia militar 
do rio de janeiro. segundo luiz 
Edmundo, não são apenas os ideais 
democráticos e abolicionistas 
que uniram o Clube e a Igreja 
Positivista no passado. “Pesquisa 
recente na biblioteca do Clube 
de Engenharia revelou diversas 
ligações entre membros da entidade 
com a igreja, que nasceu apenas um 
ano após a fundação do Clube”.

alguns nomes se destacam no 
passado recente e distante. danton 
Voltaire, conselheiro atuante do 
Clube de Engenharia, falecido 
em julho de 2014, era positivista 
e empenhou-se na busca por 
recursos para a conservação do 
prédio e do acervo do Templo da 
Humanidade. o conselheiro Clovis 
neri também é membro da Igreja 
Positivista. no passado, o bisavô 
de luiz Edmundo, o engenheiro 
militar luiz Bueno Horta Barbosa, 
pregador positivista, foi uma das 
principais lideranças do Clube 
de Engenharia, bem como luiz 
Hildebrando Horta Barbosa, tio-
avô de luiz Edmundo, que dirigiu a 
construção da Cidade universitária 
e a formação da Ilha do fundão, 
também pregador positivista.  

aquela que viria a ser uma das 
principais bandeiras do Clube de 
Engenharia, o petróleo para os 
brasileiros e para o desenvolvimento 
nacional, também teve fortes 
bases no movimento positivista. 
“Quando iniciaram-se os debates 
sobre a orientação da política de 

No acervo da Igreja Positivista encontram-se bustos de personalidades históricas como Danton 
Voltaire, Benjamin Constant e Auguste Comte
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exploração do petróleo no Brasil, 
havia duas correntes. uma delas, 
liderada dentro do Exército pelo 
general de divisão júlio Caetano 
Horta Barboza, líder positivista, 
defendia o monopólio nacional. a 
outra corrente, liderada por juarez 
Távora, defendia a exploração 
por companhias americanas. a 
tese Horta Barboza foi vitoriosa, 
culminando na criação da 
Petrobras”, conta luiz Edmundo.

além da profunda ligação 
simbólica por causa da liderança 
de engenheiros na religião da 
Humanidade, o próprio templo 
tem valor histórico para a 
engenharia nacional. o prédio foi 
o primeiro do país construído em 
concreto aparente e representa, na 
escala de 1 para 3, a fachada do 
Panteão de Paris.

Valor histórico e cultural

a luta pela salvação do templo e de 
seu acervo ganhou novo fôlego nos 
últimos meses. após mais de dois 
séculos guardados na escrivaninha 
de Teixeira mendes, fundador 

da igreja, os desenhos que deram 
origem à bandeira brasileira foram 
encontrados. Por meio de parceria 
com o museu da república, os 
documentos estão passando por um 
profundo processo de restauração 
no laboratório de conservação da 
secretaria Estadual de Cultura. 
frágeis, os papéis guardam o 
nascedouro de um dos símbolos 
da pátria, de valor histórico 
incalculável. após sua completa 
restauração, essa parte da memória 
do país será exposta ao público no 
museu da república. 

É também para lá que, após a 
restauração do teto da igreja, 
deverá ir parte de um acervo de 
quadros, livros e estátuas que 
hoje correm perigo. nos salões do 
templo carioca, não só o esboço 
da bandeira nacional – cujo lema é 
uma versão encurtada da máxima 
positivista “o amor por princípio 
e a ordem por base; o Progresso 
por fim”, que foi desenhada pelos 
positivistas contra a vontade de 
grupo que defendia um modelo 
inspirado na bandeira dos Estados 
unidos da américa. o mobiliário 

do século XIX divide espaço com 
16 mil livros e documentos em 
estado de conservação longe do 
ideal, pinturas de décio Villares e 
Eduardo de sá e diversos bustos. 
“após a restauração do telhado, 
começaremos a selecionar o 
material por grau de importância 
e identificar o que precisa ficar 
guardado em condições especiais. 
graças à parceria com o museu 
da república, conseguimos espaço  
para a guarda temporária desse 
acervo, limpeza do material, 
catalogação e seleção. Parte do 
material certamente irá para a 
reserva técnica do museu, um 
prédio com condições de umidade 
e temperatura adequadas para 
documentos e telas mais sensíveis.

Busca por recursos 

Hoje, a luta pela preservação 
da memória do positivismo na 
história do Brasil é carregada pela 
associação amigos do Templo 
da Humanidade. fundada em 
junho de 2015 por luiz Edmundo 
Horta Barbosa da Costa, jérôme 
Chardronnet e josé marconi, 
a aaTH busca recursos junto 
a grandes empresas e trabalha 
ao lado do IPHan, InEPaC e 
rio Patrimônio da Humanidade 
para transformar o espaço em um 
centro cultural de referência do 
positivismo no Brasil. a ideia é 
que o prédio, após o término do 
projeto final, conte com espaços 
para exposição permanente, áreas 
para cursos e seminários e a nave 
principal, totalmente restaurada, 
possa receber espetáculos musicais 
e aqueles que quiserem desenvolver 
atividades ligadas ao positivismo.

luiz Edmundo cita o exemplo de 
monumentos e templos católicos. 
“Esses monumentos não são 

recuperados às custas dos fiéis, mas 
às custas de leis de preservação 
cultural como a lei rouanet. no 
caso da Igreja Positivista esse apoio 
tem sido difícil. os positivistas 
eram adeptos da completa laicidade 
do Estado e, por isso, houve 
resistência interna em aceitar 
recursos do governo para apoiar 
imóveis de uma religião específica. 
além disso, a lei rouanet 
funciona por meio de renúncia 
fiscal a grandes empresas que têm 
interesse no retorno em marketing 
produzido por esses apoios. livros, 
peças de teatro, shows dão mais 
retorno e visibilidade que o Templo 
da Humanidade, que pode oferecer 
apenas uma placa na porta”, 
explica.  

Confiante, luiz Edmundo acredita 
que a busca por parcerias pode 
estar entrando em uma nova fase. 
após a parceria com o museu da 
república, a cobertura da mídia 
sobre o abandono do Templo 
da Humanidade aumentou e 
novos reconhecimentos foram 
oficializados. Em 2016, a 
unEsCo legitimou um conjunto 
de documentos positivistas como 
“memória do mundo – Patrimônio 
da Humanidade”, dando caráter 
internacional à riqueza histórica 
guardada no prédio da zona 
sul carioca. “Cada vez mais 
tem crescido a consciência da 
importância do acervo positivista. 
fica claro para um número cada 
vez maior de pessoas que as bases 
do pensamento da nossa república, 
que todos entendem estarem sendo 
desvirtuadas com a falta de ética, 
está guardada ali e corre risco de 
se perder completamente caso não 
façamos algo para impedir”, alerta o 
conselheiro do Clube.

Fachada do Templo da Humanidade, primeiro do país construído em concreto aparente. Representa, 
na escala de 1 para 3, a fachada do Panteão de Paris.
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EnErgIa

Novos passos a caminho da 
autossuficiência nuclear
Com uma das maiores reservas de urânio do mundo, o Brasil quer deixar para trás os anos durante os quais importava urânio para 
manter suas usinas nucleares e voltar a buscar a autossuficiência com a abertura de nova mina em Caetité, Bahia

não são poucas as contradições 
vividas pelo país nos mais diversos 
âmbitos, mas uma em especial vem 
custando caro aos cofres públicos. 
Embora seja dono de reserva 
monumental, o Brasil importa 
urânio para abastecer suas duas 
únicas usinas nucleares: angra I e II.

não foi sempre assim. Por quatro 
anos, até 2011, quando foi necessário 
importar o insumo novamente a um 
custo de cerca de r$ 25 milhões, 
segundo dados do Instituto Brasileiro 
de mineração (IBram), o país 
era autossuficiente na extração do 
mineral.  a Indústrias nucleares do 
Brasil (InB), estatal vinculada ao 
ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, é a mineradora que extrai 
urânio da mina de Caetité, na Bahia, a 
cerca de 600 quilômetros de salvador, 
a única mina de urânio do país.

Entre 2006 e 2009, a InB 
extraía de Caetité as cerca de 400 
toneladas necessárias para manter o 
funcionamento das duas usinas: 150 
toneladas para angra I e 250 para 
angra II. o esgotamento da mina 
de Caetité aconteceu há dois anos. 
desde então, a InB passou a buscar 
recursos e o licenciamento para 
explorar uma nova mina na mesma 
localidade.

Retomada da produção

o final de 2016 marcou o ponto 
de partida da trajetória que levará 
à retomada da produção nacional 
do minério. apenas dois dias após 
a Comissão nacional de Energia 
nuclear (CnEn) conceder 
autorização para a atividade, a 
InB iniciou, em 22 de dezembro, 
o decapeamento da futura mina 
do Engenho. o decapeamento é 
a etapa imediatamente anterior 
à lavra do minério e consiste na 
retirada da primeira camada de solo 
do local onde será a mina. a estatal 
assinou dois contratos de serviços de 
infraestrutura em Caetité, na Bahia.

a estimativa é obter 73 toneladas 
de yellowcake (concentrado de 
urânio) a partir de fevereiro do 
próximo ano, uma vez que a 
primeira camada de solo já possui 
alguma quantidade do minério. o 
início da lavra está previsto para 

outubro. a nova mina do Engenho 
tem capacidade de produzir 3.500 
toneladas de concentrado de urânio 
durante 14 anos. a InB também 
espera iniciar no próximo ano a 
exploração da mina subterrânea 
de Cachoeira, cuja capacidade de 
extração a céu aberto se exauriu.
segundo o presidente da InB, 
joão Carlos derzi Tupinambá, 
a retomada da produção de 
urânio  é prioridade e, por isso, 
a empresa vem tomando uma 
série de providências para que 
sejam reiniciadas as atividades 
de mineração e beneficiamento 
do minério. “Precisamos disso 
para garantir o fornecimento do 
combustível nuclear para a geração 
de energia elétrica nas usinas 
nucleares brasileiras”, afirmou.

Busca de parceria com a 
China

Com o objetivo de conquistar 
parceiros para os empreendimentos 
e garantir os projetos, avaliados 
em r$ 531 milhões, os presidentes 
da Eletronuclear, subsidiária da 
Eletrobras, e da InB estiveram na 
China. o presidente da InB buscou 
no gigante asiático os recursos para 
viabilizar a ampliação da unidade 
química de transformação de urânio 
em yellowcake e o processo de 
enriquecimento de urânio no País.

a Eletronuclear procurou 
estabelecer parcerias para 
viabilizar o reinício das obras de 
conclusão de angra III. a estatal 
informou em nota divulgada no 

Em Caetité, Bahia, estão localizados 33% de todo o mineral do País, com 38 anomalias, como são 
chamadas as áreas onde se pode extrair urânio

Minério de urânio
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dia 27 de dezembro que assinou 
memorando de entendimento 
com a China national nuclear 
Corporation (CnnC), para 
uma possível participação da 
companhia chinesa na construção 
da usina. a finalização da obra é 
importante para gerar a demanda 
necessária para a ampliação da 
planta industrial de concentrado de 
urânio, atrelando a inauguração da 
terceira usina ao avanço do país no 
enriquecimento do mineral.

as duas empresas se comprometem 
a estudar formas de trabalhar 
juntas para viabilizar a usina 
nuclear. a CnnC, de acordo 
com a Eletronuclear, tem 12 
usinas nucleares em operação, que 
respondem por 9,7 gigawatts (gW) 
de potência instalada. além disso, 
está construindo mais 11 unidades, 
que adicionarão 11,44 gW ao seu 
parque gerador.

a Eletronuclear ressaltou que 
também tem conversado com outras 
empresas sobre a retomada de angra 
III, como a francesa Edf, que tem 
visita à central nuclear de angra 
programada para janeiro de 2017; 
a sul-coreana Korea Electric Power 
Corporation (Kepco), que vem ao 
Brasil em fevereiro, e a russa rosatom.

Enriquecimento de urânio

a usina de enriquecimento da InB, 
localizada em resende, centro-sul 
fluminense, possui seis cascatas 
de ultracentrífugas em operação, 
atualmente. ainda na primeira 
fase serão adicionadas mais quatro 
cascatas de ultracentrífugas, mas 
a previsão é de instalação de mais 
11 módulos de ultracentrífugas de 
enriquecimento isotópico de urânio 
até 2022. 

a tecnologia do processo de 
enriquecimento isotópico de 
urânio por ultracentrifugação 
foi desenvolvida pelo Centro 
Tecnológico da marinha em são 
Paulo (CTmsP), em parceria 
com o Instituto de Pesquisas 
Energéticas e nucleares (IPEn/
CnEn). 
  
a produção de urânio em Caetité 
é essencial para o programa 
nuclear brasileiro. leonan dos 
santos guimarães, diretor de 
Planejamento, gestão e meio 
ambiente da Eletronuclear, destaca 
que o Brasil não pode perder 
a oportunidade oferecida pelo 
mercado mundial, com a entrada 
em vigor do acordo de Paris. os 
195 países signatários do acordo 
precisam cumprir o compromisso 
de reduzir as emissões de gases 
poluentes. “detemos a sexta maior 
reserva mundial de urânio. nossa 

a InB jamais chegou a 
enriquecer 100% do urânio 
consumido pelas usinas 
brasileiras. Com as seis cascatas 
de ultracentrífugas em operação, 
chegou a alcançar a produção 
de 40% das necessidades de 
combustível do país. os planos, 
no entanto, são mais ambiciosos. 
além da abertura da mina 
do Engenho, a InB trabalha 
com a perspectiva de ampliar 
a capacidade de produção da 
planta industrial de concentrado 
de urânio (ura) de 400 para 
800 toneladas por ano.

Com a previsão de gerar 
mais 200 postos de trabalho, 

a unidade de concentrado de 
urânio (ura) emprega hoje 
580 trabalhadores. Com os 
novos rumos que o final de 2016 
trouxe para o cenário, a previsão 
é produzir 165 toneladas de 
u3o8 (yellowcake) em 2017; 
195 em 2018 e 204 em 2019. 
a partir de 2020, a produção 
da exploração subterrânea da 
mina da Cachoeira, somada à 
produção da mina do Engenho, 
deve atingir a quantidade de 
391 toneladas e, em 2021, 650 
toneladas, muito próximo de 
atender à demanda das três 
usinas nucleares em operação 
naquele ano: angra I, II e III.

produção, que era modesta, acabou. 
Precisamos investir na exploração 
do minério, se quisermos nos 
beneficiar da expansão mundial 
da geração nuclear dos atuais 11%  
para 25% até 2050.  só nos últimos 
dez anos, foram inauguradas 15 
novas usinas nucleares, “o mundo 
vai precisar muito de urânio”, 
finalizou leonan.

A partir de 2020, a 
produção da exploração 
subterrânea da mina 
da Cachoeira, somada 
à produção da mina do 
Engenho, deve atingir 
a quantidade de 650 
toneladas, muito 
próximo de atender 
à demanda das três 
usinas nucleares em 
operação em 2021: 
Angra I, II e III.

Yellowcake, licor de urânio filtrado e decantado, 
em forma de pasta

Em setembro de 2015, graças 
aos esforços e investimentos 
no setor feitos no início da 
década de 2010, o Brasil, um 
dos poucos países do mundo 
que dominam a tecnologia 
de enriquecimento de urânio, 
deu mais um passo em direção 
à autossuficiência com a 
produção do primeiro lote 
de urânio enriquecido para 
ser usado na fabricação do 
combustível para a usina de 
angra I. da teoria, dominada 
desde os anos 1980, à prática, 
somam-se, ainda, cinco anos 
desde a construção da usina de 
Enriquecimento, em resende, 
em 2006.
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HomEnagEmPrestação de contas da diretoria
Crea-RJ comemora o Dia do Engenheiro com homenagens
no dia 5 de dezembro, em comemoração 
ao dia do Engenheiro (11 de dezembro), 
aconteceu a tradicional solenidade de entrega 
do diploma do mérito do Conselho regional 
de Engenharia e agronomia do rio de janeiro 
(Crea-rj) e Inscrição no livro do mérito. 
Entre os agraciados estavam três indicados do 
Clube de Engenharia: para receber o diploma, 
o engenheiro civil jaime rotstein, ex-
conselheiro do Clube de Engenharia, e para a 
Inscrição no livro do mérito, alberto santos 
dumont, pai da aviação, e o engenheiro civil 
marco Paulo rabello. Instituídos em junho 
de 2010, os prêmios homenageiam pessoas 
físicas e jurídicas que tenham prestado 
relevantes serviços ao sistema Confea/Crea, 
à engenharia, à arquitetura e à agronomia, em 
suas diversas modalidades, no Estado do rio 
de janeiro. além de jaime rotstein, receberam 
o diploma do mérito os engenheiros arlindo 

Cardarett Vianna, Carlos Henrique Paiva 
soqueira e richard magdalena stephan; 
os geógrafos mauro sérgio fernandes 
argento e dieter Carl Ernst muehe; além 
da universidade santa Úrsula e a associação 
Brasileira de Engenheiros ferroviários 
(aenfer). o geólogo Benedicto Humberto 
rodrigues francisco, conselheiro do Clube 
de Engenharia, recebeu, na mesma ocasião, o 
Certificado de serviços relevantes Prestados à 
nação e de função Exercida de Coordenador 
da Comissão Editorial. os agraciados 
com a Inscrição no livro do mérito, uma 
homenagem anual a profissionais já falecidos, 
foram: alberto santos dumont, o geólogo 
arapuan medeiros da motta, o engenheiro 
químico Hervásio guimarães de Carvalho, 
o geógrafo josé Henrique Vilas Boas e o 
engenheiro civil marco Paulo rabello.

Representantes do Clube no Crea-RJ
foram eleitos pelo Conselho diretor do 
Clube de Engenharia, em 12 de dezembro, os 
representantes do Clube junto ao Conselho 
regional de Engenharia e agronomia do 
rio de janeiro (Crea-rj) para os mandatos 
que vão de 1º de janeiro de 2017 até 31 de 
dezembro de 2019. foram eleitos 12 titulares 
e dois suplentes para as modalidades de 
Civil, Elétrica e mecânica e metalurgia, 
que substituem representantes do mandato 
iniciado em 2014, com término em 2016. nas 
vagas da modalidade civil assumem francis 
Bogossian, marcio de Queiroz ribeiro, 
rivamar da Costa muniz, com suplência de 

ricardo de noronha Viegas e sergio niskier, 
com suplência de leonardo nogueira. os 
eleitos da categoria Eletricista foram miguel 
antonio Bahury júnior, alexandre Vacchiano 
de almeida e fernando leite siqueira. 
na modalidade mecânica e metalurgia 
cumprirão os mandatos de 2017 a 2019: 
Edson monteiro, Cesar duarte Pereira, Paulo 
Cesar smith metri, luiz Edmundo Horta 
Barbosa da Costa leite e Carlos roberto 
gonçalves Tourinho. Para conferir todos os 
representantes do Clube de Engenharia no 
CrEa, visite o portal do Clube em
https://goo.gl/jky0J2

O último almoço de confraternização 
de 2016 reuniu cerca de 100 pessoas, 
entre associados, convidados, conselheiros, 
diretores e estudantes. Comemoraram 
aniversário: Marlise de Matosinhos; 
Eduardo Telles; Luiz Carlos Fabios; 
Francisco Petruccelli; Neilson Marino; José 
Fernando da Cruz; Attilio de Assumpção; 
Leonel Rocha Lima; Alexandre de 
Carvalho; Affonso Canedo; Janet Ruth 
Colombo; Hugo Karam de Lima; Sergio 
Quintella; Douglas de Barros; Jane 
Codevilla; Leonardo Lopes; Ivan David; 
César Drucker; Ibá dos Santos Silva; 
Paulo Murat; e Uiara Martins.

CLUBE DE ENGENHARIA - BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ 33.489.469/0001 - 95 

Exercícios findos em 31 de agosto de 2016 e 2015
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
dIsPonIVEl
Caixa
Banco Conta movimento
Títulos com liquidez imediata  
CrÉdITo
Créditos locatários
Créditos locatários com atraso 
outros Créditos a  receber
adiantamento a Empregados
CrÉdITo ProCEssos loCaTÍCIos
Crédito Cobrança judicial
dEsPEsas a aProPrIar
despesas antecipadas
NÃO CIRCULANTE
ImoBIlIZado
Bens móveis - sede social
Bens Imóveis
Bens móveis - sede Campestre 
Projeto 130 anos
InTangÍVEl
Softwares
marcas e Patentes
Portal Clube de Engenharia 
TOTAL DO ATIVO

NE

4
5
6
6

7

8

         2016

3.580.329
906.998

665
64.351

841.982
1.506.429

812.148
520.126
140.643
33.512

1.034.235
1.034.235

132.667
132.667

31.001.681
30.738.092

1.861.354
28.055.780

25.424
795.534
263.589

91.449
29.677

142.463
34.582.010

       2015           

3.036.234
681.091

1213
76.377

603.501
1.596.665

952.801
520.126
97.953
25.785

617.598
617.598
140.881
140.881

30.846.969
30.584.668

1.756.810
28.016.880

15.554
795.534
262.301

91.449
28.389

142.463
33.883.204           

(valores expressos em reais)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE
fornecedores
obrigações fiscais e sociais
outras obrigações
Provisão P/Contingências fiscais – ITr
Provisão de férias
Provisão de 13º salário
Provisão p/ Passivos Contingentes
NÃO CIRCULANTE
EXIgÍVEl a longo PraZo
Provisão p/ Passivos Contingentes
PaTrImÔnIo soCIal
superávit do Exercício
superávit/ déficit acumulado
reservas 
TOTAL DO PASSIVO

NE

9
10
11

12

12
13

14

         2016

1.118.844
198.615
56.340

575.586
70.820

116.853
59.870
40.760

33.463.166
42.000,00
42.000,00

33.421.166
555.923

6.846.611
26.018.632
34.582.010

       2015           

973.756
115.283
62.512

550.128
70.820

105.660
34.353
35.000

32.909.448
42.000
42.000

32.867.448
677.255

6.171.561
26.018.632
33.883.204           

(valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 
Contribuições de sócios
serviços de atendimento ao associado
atividades sede Campestre 
rEndas PaTrImonIaIs
alugueis de Imóveis
receitas financeiras
outras receitas
rEndas EXTraordInÁrIas 
Exposições e Congressos
outras receitas
DESPESAS  OPERACIONAIS
Pessoal e Encargos sociais
material de Consumo
despesas c/Prestação de serviços
despesas Tributárias e jurídicas
outras despesas administrativas
despesas - sede Campestre
serviços de atendimento ao associado
despesas Prediais
Exposições e Congressos
despesas financeiras
RESULTADO DO EXERCÍCIO

         2016

5.347.860
609.775
322.458
269.647
17.670

4.677.056
3.750.273

416.478
510.305

61.029
0,00

61.029
(4.791.937)
(1.691.317)

(145.650)
(1.207.445)

(67.360)
(333.108)
(235.904)
(175.753)
(909.449)

0,00
(25.951)
555.923

       2015           

    5.327.711
740.020
368.469
352.802
18.749

4.572.607
3.926.872

47.675
598.060

15.084
10.989
4.095

(4.650.456)
(1.568.749)

(136.342)
(1.307.023)

(28.451)
(358.392)
(265.380)
(186.660)
(704.296)
(75.699)
(19.464)
677.255           

(valores expressos em reais)
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InsTITuCIonal

Nuclep: empresa é destaque na defesa 
da soberania nacional
Com uma história de 41 anos e 
um papel fundamental na indústria 
nacional, a grande homenageada 
do almoço dos aniversariantes 
de dezembro de 2016, no dia 15 
de dezembro, foi a nuclebras 
Equipamentos Pesados (nuclep). 
os discursos de sebastião soares, 
primeiro vice-presidente e 
presidente em exercício do Clube 
de Engenharia, e de jaime Cardoso, 
presidente da nuclep, lembraram 
o papel da empresa na cadeia 
produtiva nacional, garantindo 
soberania e desenvolvimento.

a placa da homenagem foi entregue 
ao presidente jaime Cardoso, e o 
evento ainda contou com as presenças 
do diretor administrativo da nuclep, 
Carlos Henrique silva seixas; diretor 
industrial, liberal Enio Zanelatto; 
e o diretor comercial, Celso Cunha. 
Também integraram a mesa de 
autoridades: Tarcísio Bastos Cunha, 
diretor de gestão de Entidades 
Vinculadas à secretaria Executiva do 
ministério de Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, 
representando o ministro gilberto 
Kassab; olga simbalista, presidente 
da associação Brasileira de Energia 
nuclear (aben); márcio fortes, 
segundo vice-presidente do Clube, 
e os ex-presidentes Heloi moreira, 
raymundo de oliveira e agostinho 
guerreiro.

Para sebastião soares o momento 
político do país pede a valorização 

das entidades que vêm contribuindo 
para o crescimento do país: “nesse 
período bastante conturbado da 
história brasileira, é importante 
que a homenagem represente 
também uma posição do Clube de 
preocupação com a preservação da 
democracia e com o fortalecimento 
do Estado democrático de direito. 
Estamos certos de que, vencido 
o momento de dificuldades, 
seremos capazes de recuperar e 
prosseguir com nosso processo 
de desenvolvimento soberano, 
sustentável e inclusivo. não se perde 
lutando. a única luta que se perde é 
aquela da qual se desiste”. 

o presidente da nuclep destacou 
a semelhança entre a empresa 
e o Clube na preocupação 
com a autonomia nacional, 
na contramão de interesses 
alheios: “Contra a descrença, 
contra obstáculos colocados por 

brasileiros não-brasileiros pelos 
países que procuram o domínio 
sobre aqueles que ainda querem 
emergir plenamente como 
soberanos, seguimos trabalhando. 
a nuclep ainda não conseguiu o 
reconhecimento das forças vivas da 

nação para manter-se na altura dos 
desafios que enfrenta”, afirmou.

Confira matéria completa sobre 
o almoço dos aniversariantes de 
dezembro no Portal do Clube de 
Engenharia: https://goo.gl/OqzxSy

Da esquerda para a direita: Bernando Griner, diretor de Atividades Sociais do Clube de Engenharia; 
Sebastião Soares, primeiro vice-presidente do Clube; e Jaime Cardoso, presidente da Nuclep, 
recebendo a placa da homenagem.

Compondo a mesa, da esquerda para a direita: Liberal Enio Zanelatto, Carlos Henrique Silva Seixas, Jaime Cardoso, Sebastião Soares, Márcio Fortes, Celso 
Cunha, Tarcísio Bastos Cunha, Raymundo de Oliveira e Olga Simbalista. Além deles, também compuseram a mesa Heloi Moreira e Agostinho Guerreiro
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ABMS realiza premiação de
trabalhos de mestrado e doutorado

o Clube de Engenharia teve a honra 
de sediar a premiação bianual de 
trabalhos de mestrado e doutorado 
da associação Brasileira de mecânica 
dos solos e Engenharia geotécnica 
(aBms), em 30 de novembro. 
a dissertação de mestrado do 
engenheiro civil raphael Carneiro 
recebeu menção Honrosa do Prêmio 
Icarahy da silveira. o Prêmio 
Costa nunes homenageou as teses 
de doutorado de seyedhmaed 
mirmoradi, vencedor; Iman Houssein 

Pour Babaei, que recebeu menção 
Honrosa; e Vitor nascimento aguiar, 
também com menção Honrosa. o 
evento “Teses em geotecnia premiadas 
pela aBms no biênio 2014-2015 
e desenvolvidas no rio de janeiro” 
foi promovido pela diretoria de 
atividades Técnicas (daT) e a 
divisão Técnica especializada de 
geotecnia (dTg). saiba mais no 
Portal do Clube de Engenharia: 
https://goo.gl/wC67PO

apoiado na Política nacional de 
resíduos sólidos, o Brasil tem a 
oportunidade de transformar grande 
parte de seus resíduos sólidos e 
esgoto em energia e combustível, 
mais especificamente biogás e 
biometano. Porém, tal política 
ainda tem má aplicação por parte 
dos municípios, segundo marcio 
schittini,  presidente do Conselho 
administrativo da associação 
Brasileira de Biogás e Biometano 
(aBiogás). Em palestra no Clube 

Biogás é fonte de energia 
promissora no país

de Engenharia em 23 de novembro, 
afirmou schittini: “Estamos 
perdendo uma oportunidade de 
ouro de resolver o problema de 
tratamento de resíduos e de gases 
de efeito estufa, e aprimorar o setor 
de biocombustíveis e bioenergia no 
país”, ao apresentar oportunidades de 
uso do biogás em diferentes escalas 
e políticas de incentivo estadual e 
nacional. a palestra contou com 
promoção da diretoria de atividades 
Técnicas (daT), divisão Técnica de 
Energia (dEn), divisão Técnica de 
Engenharia do ambiente (dEa), 
divisão Técnica de Engenharia 
Química (dTEQ), divisão Técnica 
de recursos Hídricos e saneamento 
(drHs), divisão Técnica de 
recursos naturais renováveis 
(drnr) e divisão Técnica de 
urbanismo e Planejamento regional 
(dur). leia a matéria completa no 
link https://goo.gl/eleQJi

o Brasil descarta anualmente 1,2 
milhão de toneladas de eletrônicos, 
e somente 2% são reciclados. 
a má destinação desse tipo de 
bem representa grandes riscos ao 
meio ambiente e à saúde humana. 
Para tratar do tema o Clube de 
Engenharia promoveu a palestra 
“Coleta, reciclagem e descarte de 
lixo eletrônico”, em 24 de novembro. 
Vitor saboya, mestre em engenharia 
ambiental e sócio diretor da 
empresa Zyklus, tratou de assuntos 
como a vida útil dos eletrônicos, 
obsolescência programada, reciclagem 
dos componentes e alternativas de 
destinação. o evento foi promovido 
pela diretoria de atividades Técnicas 
(daT) e pela divisão Técnica de 

Descarte de eletrônicos requer atenção urgente

Vitor Saboya explicou o ciclo da vida útil de 
eletrônicos

O iraniano Seyedhamed Mirmoradi foi o vencedor do Prêmio Costa Nunes de teses de doutorado

Marcio Schittini trouxe conhecimentos sobre as 
vantagens do biogás e do biometano

Engenharia do ambiente (dEa), 
com o apoio da divisão Técnica 
de Engenharia Química (dTEQ), 
divisão Técnica de recursos Hídricos 
e saneamento (drHs) e divisão 
de recursos naturais renováveis 
(drnr). leia a matéria completa 
no Portal do Clube de Engenharia: 
https://goo.gl/qa5trG

www.clubedeengenharia.org.br
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DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS: artur obino neto; Carlos antonio rodrigues ferreira; joão fernando guimarães Tourinho; márcio Patusco lana lobo

DIVISõES TÉCNICAS ESPECIALIzADAS

CIêNCIA E TECNOLOGIA (DCTEC): Chefe: ricardo Khichfy; Subchefe: Clovis augusto nery | CONSTRUÇÃO (DCO): Chefe: luiz Carneiro de oliveira; Subchefe: manoel lapa e silva | ELETRÔNICA 
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DETI): Chefe: jorge Eduardo da silva Tavares; Subchefe: marcio Patusco lana lobo | ENERGIA (DEN): Chefe: mariano de oliveira moreira; Subchefe: marco 
aurelio lemos latgè | ENGENHARIA DE SEGURANÇA (DSG): Chefe: Estellito rangel junior; Subchefe: aloisio Celso de araujo | ENGENHARIA DO AMBIENTE (DEA): Chefe: Paulo murat de 
sousa; Subchefe: anibal Pereira de azevedo | ENGENHARIA ECONÔMICA (DEC): Chefe: Katia maria farah arruda; Subchefe: francisco antonio Viana de Carvalho | ENGENHARIA INDUSTRIAL 
(DEI): Chefe: nilo ruy Correa; Subchefe: newton Tadachi Takashina | ENGENHARIA QUÍMICA (DTEQ): Chefe: maria alice Ibañez duarte; Subchefe: simon rosental | ESTRUTURAS (DES): 
Chefe: antero jorge Parahyba; Subchefe: roberto Possollo jerman | EXERCÍCIO PROFISSIONAL (DEP): Chefe: jorge luiz Bitencourt da rocha; Subchefe: fatima sobral fernandes | FORMAÇÃO DO 
ENGENHEIRO (DFE): Chefe: fernando jose Correa lima filho; Subchefe: mathusalecio Padilha | GEOTECNIA (DTG): Chefe: manuel de almeida martins; Subchefe: Ian schumann marques martins | 
MANUTENÇÃO (DMA): Chefe: Ivanildo da silva; Subchefe: Itamar marques da silva junior | PETRÓLEO E GÁS (DPG): Chefe: Paulo Cesar smith metri: Subchefe: fernando leite siqueira | RECURSOS 
HÍDRICOS E SANEAMENTO (DRHS): Chefe: Ibá dos santos silva; Subchefe: josé stelberto Porto soares | RECURSOS MINERAIS (DRM): Chefe: ana maria netto; Subchefe: Pedro Henrique Vieira 
garcia | RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (DRNR): Chefe: jorge luiz Paes rios; Subchefe: gerson luiz soriano lerner | TRANSPORTE E LOGÍSTICA (DTRL): Chefe: uiara martins de 
Carvalho; Subchefe: fernando luiz Cumplido mac dowell | URBANISMO E PLANEJAMENTO REGIONAL (DUR): Chefe: duaia Vargas da silveira; Subchefe: affonso augusto Canedo netto

Estádio de Remo da Lagoa em disputa
mais de 50 anos de planos, 
promessas e intervenções atravessam, 
no rio de janeiro, a história do 
Estádio de remo da lagoa, fundado 
nos anos 50 e privatizado em 1997. 
nem os jogos Pan-americanos, em 
2007, nem as olimpíadas, em 2016, 
foram capazes de impulsionar o 
caráter esportivo do espaço, que hoje 
abriga um shopping como ambiente 
principal. os maiores prejudicados 
são os esportistas e frequentadores, 
que foram representados, no Clube 
de Engenharia, na palestra Água 
e esporte: situação do Estádio de 
remo da lagoa, pelos integrantes do 
movimento sos Estádio de remo 
alessandro Zelesco, ex-presidente 
da federação de remo do Estado 
do rio de janeiro – frErj (2007-
2009) e luiz josé da silva Barros, 
filho do arquiteto Benedito de 
Barros, autor do projeto do estádio, 
que entrou, simultaneamente, 
com pedido de tombamento do 
espaço nos níveis federal, estadual 
e municipal. o encontro aconteceu 
em 23 de novembro de 2016 sob 
a responsabilidade da diretoria de 
atividades Técnicas (daT), divisão 
Técnica de recursos Hídricos e 
saneamento (drHs) e divisão 
Técnica de Ciência e Tecnologia 
(dCTEC). 

Cronologia
1954 - data do projeto original do 
Estádio de remo. Previa 14 boxes e 

a grande quantidade de prédios 
históricos na cidade do rio de 
janeiro, tombados e preservados, 
frequentemente levanta dúvidas nos 
empreendedores sobre a vantagem 
da revitalização. a arquiteta simone 
feigelson apresentou no Clube de 
Engenharia, em 1º de dezembro, 
o caso da revitalização do conjunto 
arquitetônico Villa aymoré, no bairro 
da glória, que resultou em considerável 
lucro à empresa compradora. Trata-
se de um trabalho exposto por ela 
e o engenheiro Eduardo rottman 
no XXXI Congresso Panamericano 
de avaliações. na mesma palestra 
feigelson também abordou a 
valorização da orla da cidade, com o 
estudo “ocupação da orla e o Impacto 
na avaliação Imobiliária”, feito em 
parceria com o engenheiro gilberto 
adib Couri. a palestra foi promovida 
pela diretoria de atividades 
Técnicas (daT) e divisão Técnica 
de Engenharia Econômica (dEC), 
com o apoio da associação Brasileira 
de Engenheiras e arquitetas do rio 
de janeiro (aBEa-rj). saiba mais 
no Portal do Clube de Engenharia: 
https://goo.gl/E8B5Wt

O mercado de revitalização 
de prédios históricos 

Simone Feigelson apresentou trabalhos sobre 
revitalização de prédios históricos e valorização de 
imóveis na orla carioca

até hoje só oito foram construídos, 
em 1974.

1957 - ano da lei 905/1957 
que destina o estádio para uso da 
federação de remo do Estado 
do rio de janeiro (frErj). 
foi projetado como um Centro 
náutico para uso diário em prol do 
desenvolvimento do remo. 

Anos 60 - governador Carlos 
lacerda decide aterrar o espelho 
d’água atrás da arquibancada baixa. 
no local aterrado foram instalados um 
drive-in e uma academia de ginástica. 

Décadas de 80/90 – o estádio 
tem uso destinado não somente à 
assistência de regatas como também 
se torna um centro multidisciplinar 
de iniciação desportiva. o programa 
logo foi cancelado e o estádio, 
durante anos, ficou sem manutenção.

1997 - governador marcelo alencar 
emite “permissão de uso” do estádio 
para a empresa glen, sem licitação. 
Processo corre na justiça. 

2002 - Como aconteceu 
diversas vezes no período, a 6ª 
superintendência regional do 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e artístico nacional (Iphan) não 
aprovou o projeto da empresa glen 
para implantação de um complexo de 
cinemas, lojas e restaurantes. mas o 

Iphan de Brasília aprovou a obra.

2005 - governo estadual assina 3º 
aditivo do Contrato de “permissão 
de uso” comprometendo-se a 
adequar o espaço para os jogos 
Panamericanos de 2007. acontece a 
demolição da arquibancada baixa e a 
nova arquibancada abre espaço para 
seis salas de cinema e uma área de 
eventos na cobertura.

2009 - Com a confirmação dos 
jogos olímpicos de 2016 no rio 
de janeiro, a federação começa a 
divulgar seu projeto de revitalização 
do Estádio de remo.

2011 - Comitê rio 2016 divulga o 
lagoa rowing stadium – sports 
Client Brief, com proposições para o 
espaço. a perspectiva da comunidade 
do remo participar, em parceria, da 
discussão do projeto não acontece. 

2015 - movimento sos Estádio 
de remo entra com representação 
no ministério Público federal 
apresentando o legado esportivo e 
social que o Comitê prometia, com 
o objetivo de que se fizesse cumprir 
o que haviam definido como ações 
em benefício da localidade. o 
mPf considerou a ação válida. o 
documento se tornou um Inquérito 
Civil e, por diferentes órgãos de poder, 
tramita até hoje. a matéria completa 
está no link https://goo.gl/e7n13I



www.clubedeengenharia.org.br

12

dEsasTrEs naTuraIs

a já reduzida equipe do 
departamento de recursos 
minerais do Estado do rio de 
janeiro (drm-rj) - serviço 
geológico do Estado do rj sofreu 
redução de 30% em seu corpo 
técnico em 2015. Com dificuldades 
para cumprir as demandas diárias, 
o órgão vem buscando fontes de 
arrecadação, segundo seu presidente 
Wilson giozza. o engenheiro 
realizou a palestra “o desafio do 
drm-rj para levar à frente a sua 
missão na prevenção de desastres” 
em 15 de dezembro no Clube de 
Engenharia. Também participaram 
aline freitas, diretora de geologia 
do drm-rj; Ingrid lima, diretora 
de Comunicação e Publicações 
da sociedade Brasileira de 
geologia (sBg); Claudio amaral, 
conselheiro fiscal da associação 
Profissional dos geólogos do 
Estado do rio de janeiro (aPg); 
e newton Carvalho, secretário da 

divisão Técnica de geotecnia do 
Clube de Engenharia.

Menos segurança para a 
população

desde 2009 o drm-rj atua com 
o núcleo de análise e diagnóstico 
de Escorregamentos (nade), uma 
frente voltada para os acidentes 
e desastres naturais do estado. o 
trabalho é especialmente relevante 
para os pequenos municípios que 
não dispõem de corpo técnico 
próprio para mapear suas áreas de 
risco de enchentes e deslizamentos. 
o nade assessora tecnicamente os 
municípios e foi o primeiro órgão a 
fazer estudos capazes de relacionar 
a ocorrência de chuva com os 
desastres, algo primordial para a 
estruturação do sistema de sirenes e 
de conscientização da população das 
áreas críticas. a queda no número de 
vitimados pelas chuvas nos últimos 

anos, segundo aline freitas, é um 
reflexo direto das ações realizadas.

Busca pela sustentabilidade

fundada em 1975 para fomentar 
a exploração de recursos minerais 
do estado, a autarquia cresceu em 
importância e passou a realizar 
trabalhos voltados para a prevenção 
de desastres sem paralelos na 
administração estadual. um dos 
desafios do órgão em meio à 
crise é o seu tipo de arrecadação, 
nem sempre compreendida por 
gestores públicos e legisladores. 
sem arrecadação direta, o drm-
rj arrecada indiretamente por 
evitar gastos por parte do estado 
ao prevenir acidentes e catástrofes. 
“não temos arrecadação direta, mas 
a indireta, com a responsabilidade 
social, é muito grande”, afirmou 
aline, lembrando que o trabalho 
que o drm faz é exclusivo.

segundo Wilson giozza, o drm-rj 
hoje enfrenta dificuldades inclusive 
para garantir condições de trabalhos ao 
corpo técnico, além de sofrer pressão 
pelo fato de representar custo e não 
arrecadação. leia a matéria completa 
no link http://mvnt.us/m320534

DRM trabalha para que tragédias como a de Teresópolis, na região serrana, em janeiro de 2011, possam ser evitadas
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Crise financeira ameaça o trabalho de prevenção de desastres no verão
Em momento delicado, DRM-RJ busca manter o trabalho de prevenção a desastres naturais e trabalha junto aos municípios em meio 
à crise financeira do estado
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Departamento Federal de 
Mitigação de Catástrofes

Há décadas as ações de prevenção 
como o melhor caminho para 
evitar tragédias são pautas  no 
Clube de Engenharia. unido às 
entidades de engenharia e órgãos 
públicos a entidade faz a defesa 
intransigente de estratégias de 
longo prazo, como a criação de 
um departamento federal de 
mitigação de Catástrofes. a partir 
do momento que as prefeituras 
pouco puderam fazer para impedir 
o crescimento desordenado 
das cidades e os governos 
estaduais vêm gradativamente 
amadurecendo as avaliações 
em relação aos crescentes 
problemas no setor, fica evidente a 
necessidade e a urgência da ajuda 
federal. “ além de evitar mortes 
e perda de patrimônio, o gasto 
da atuação preventiva é inferior 
a 10% do que se vai gastar com 
a mitigação das catástrofes que 
inevitavelmente virão”, afirma 
francis Bogossian, ex-presidente 
do Clube de Engenharia.
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