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Chuvas de março Salto de qualidade
Solução engavetada há 40 
anos, o túnel extravasor volta à 
pauta como parte da solução de 
longo prazo para as recorrentes 
enchentes no Rio de Janeiro.

Engenheiros, técnicos do 
Sebrae e da Embrapa, 
produtores rurais e 
paisagistas conhecem in loco 
o projeto Pró-Natureza. 4 12

páginas 6 e 7

Há alguns anos o investimento 
em energia nuclear, amplamente 
reconhecido por ser de grande 
arrasto tecnológico, decisivo 
para a construção da soberania 

nacional, fez nascer a esperança de 
que dias melhores viriam. Hoje, 
apesar da crescente necessidade 
de diversificação de fontes de 
energia, o quadro é outro. Sem 

ENERGIA NUCLEAR

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Futuro em desmonte

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, também conhecida como Complexo Nuclear de Angra dos Reis, abriga as duas únicas usinas 
nucleares do país e o canteiro de obras da terceira.  
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A vitoriosa aposta em 
tecnologia nacional

DEFESA

investimentos e renovação de 
quadros, o país teme o desmonte 
deste setor estratégico e vê crescer 
a preocupação com o que pode 
acontecer em um futuro próximo.

UNIDADE ZONA OESTE

Uma das áreas mais estratégicas 
para qualquer país, o setor da 
defesa no Brasil está quase em 
sua totalidade nas mãos de 
companhias estrangeiras. O controle 
internacional cresce à medida que 
pequenas empresas de tecnologia de 
ponta são compradas por empresas 
de outros países. Nadando contra 
a corrente da desnacionalização, 
a Avibras se destaca como uma 
empresa brasileira sobrevivente 
e investe em desenvolvimento 
doméstico de tecnologias-chave 
para consolidar cada vez mais seu 
vitorioso projeto e manter vivo o 
conteúdo nacional.
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Falcão, Aeronave Remotamente Pilotada (ARP).
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Posição do Clube de Engenharia 
em relação à crise política 

EM FACE DA CRISE POLÍTICA QUE NESTE MOMENTO AFETA A VIDA BRASILEIRA, O CLUBE 
DE ENGENHARIA MANIFESTA SUA PREOCUPAÇÃO QUANTO ÀS AMEAÇAS À DEMOCRACIA, 
FRUTO DE UMA RADICALIZAÇÃO DE POSIÇÕES QUE DESPREZA O RESPEITO POR 
DIVERGÊNCIA DE OPINIÕES.  

É CERTO QUE O RECURSO AO IMPEACHMENT ESTÁ NA CONSTITUIÇÃO, TANTO QUE 
JÁ FOI APLICADO, SEM ARRANHAR A DEMOCRACIA, EM RELAÇÃO AO PRESIDENTE 
COLLOR. HÁ, ENTRETANTO, DE SER EMBASADO EM SÓLIDA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 
– EM DISCUSSÃO AMPLA – O QUE ESTÁ A PRODUZIR INDESEJÁVEL POLARIZAÇÃO NA 
SOCIEDADE, E ATÉ ENTRE JURISTAS. 

É PRECISO EVITAR QUE PROPOSTAS DERROTADAS NAS URNAS SEJAM APLICADAS. O QUE 
ESTÁ EM JOGO NÃO É UMA SIMPLES MUDANÇA DE GOVERNO, MAS O RUMO DO PAÍS NAS 
PRÓXIMAS DÉCADAS. 

NO PRESIDENCIALISMO, MAU DESEMPENHO DO GOVERNANTE NÃO ENSEJA A SUA 
SUBSTITUIÇÃO. HÁ, ASSIM, DE SE RESPEITAR O MANDATO CONFERIDO PELO VOTO 
POPULAR, POR MAIORES QUE SEJAM AS CRÍTICAS QUE TENHAMOS – E AS TEMOS – 
AO DESEMPENHO DA PRESIDENTE. SE O IMPEACHMENT FOR INVOCADO A CADA VEZ 
QUE A OPOSIÇÃO DIVERGIR E, FELIZMENTE, A ELA CABE SEMPRE DIVERGIR, HAVERÁ 
PERMANENTE INSTABILIDADE JURÍDICA E POLÍTICA NO PAÍS.

O CLUBE DE ENGENHARIA, FIEL ÀS SUAS TRADIÇÕES, DEFENDE A ESTABILIDADE DAS 
INSTITUIÇÕES E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CONCLAMA A SOCIEDADE A 
REFLETIR SOBRE A IMPORTÂNCIA DE PRESERVÁ-LAS, SOB PENA DE COLOCARMOS A 
PERDER AS CONQUISTAS DAS ÚLTIMAS DÉCADAS.  

A DIRETORIA

Fundado em 24 de dezembro de 1880

SEDE SOCIAL
Edifício Edison Passos
Av. Rio Branco, 124 CEP 20148-900 
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2178-9200
Fax: (21) 2178-9237
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Estratégia e tecnologia de ponta em xeque
Considerada estratégica em todo o mundo, a área da Defesa vem se caracterizando, desde a década de 1980, 
por uma crescente perda de espaço genuinamente nacional para a dominação do capital estrangeiro.

DEFESA

Estratégica no mundo, a área da 
Defesa se caracteriza, desde a década 
de 1980, pela crescente perda de 
espaço genuinamente nacional. 
A entrada massiva de capital 
estrangeiro no parque industrial 
brasileiro, predominantemente 
israelense, foi marcada por uma 
profunda desnacionalização do setor. 

Neste contexto, em um parque 
formado majoritariamente por  
pequenas empresas com grande  
potencial tecnológico, merece 
destaque a Avibras, a mais 
importante empresa genuinamente 
nacional da indústria de 
equipamentos militares de alta  
tecnologia. Mais que uma 
sobrevivente, seu histórico prova que, 
para além da questão estratégica, 
empresas nacionais do setor são 
lucrativas e, por isso, um ótimo 
negócio para quem as compra: a 
receita bruta cresceu 8,6 vezes entre 
2012 e 2016,  de 154,6 milhões 
para 1,33 bilhão de reais. Segundo 
seu presidente, Sami Hassuani, 
o segredo é o investimento em 

desenvolvimento de tecnologia 
nacional avançada nas áreas de 
aeronáutica, espaço, eletrônica e 
veículos de defesa. “Investimos 25% 
do nosso faturamento em pesquisa e 
desenvolvimento, 15% na forma de 
contratos com as Forças Armadas e 
10% com capital próprio”, explica. 

O crescimento se deu em um cenário 
onde poucas empresas de defesa 
conseguiram cruzar da década de 
1980 para a década de 1990. “Uma 
combinação de fatores, como a 
sucessão de planos de governo e 
planos econômicos muito nocivos à 
indústria reduziram o ritmo do Brasil. 
Com o câmbio congelado, quem 
exportava sofria muito”, conta Sami. 
Outros fatores conjunturais apontados 
são o fim da Guerra Fria, que colocou 
no mercado todo o armamento que 
sobrou do conflito, derrubando os 
preços, e a redução expressiva no 
orçamento do Brasil para a defesa. 

Além do que é contratado, há outro 
valor que é abarcado pela compra 
das empresas: o conhecimento 
nacional. Técnicos e engenheiros 
brasileiros respondem, a partir de 
então, aos interesses e estratégias 
dos governos estrangeiros no 
desenvolvimento de tecnologia 
bélica. Empresas menores, de grande 
base tecnológica, hiperespecializadas 
em uma tecnologia-chave não 
resistem às crises. A saída é se deixar 
comprar por uma estrangeira. 

Outra característica é a dependência 
inicial das compras no país. Ao 

desenvolver um novo produto, as 
primeiras unidades precisam ser do 
Brasil, que paga o desenvolvimento 
e compra uma pequena série, 
permitindo a partir daí a exportação 
de grandes séries. O motivo: nenhum 
país investiria no desenvolvimento de 
tecnologia militar de outro país, mas, 
uma vez desenvolvida, se o produto 
se destaca pela qualidade, passa a ser 
vantajoso comprar.    

O desenvolvimento de tecnologia 
de ponta 100% nacional tem sido 
a saída da Avibras para se manter 
independente e garantir que sua 
produção não seja descontinuada 
em caso de boicote estrangeiro. 
A autonomia – que além de 
um investimento seguro para 
quem compra, garante vantagem 
estratégica para o Brasil – vem do 
domínio das áreas aeroespacial, 
de engenharia mecânico-veicular, 

engenharia química, eletrônica, 
softwares e telecomunicações. 
“Quando um novo projeto está em 
desenvolvimento selecionamos cerca 
de 15 tecnologias críticas envolvidas 
e buscamos parceiros e fornecedores. 
Se não há fornecedores suficientes 
para garantir a segurança do 
fornecimento, preferimos 
desenvolver a tecnologia dentro de 
casa”, explicou. Foi o caso do Falcão, 
Veículo Aéreo Não Tripulado 
(VANT), em desenvolvimento. 

Manter pessoal capacitado na 
equipe é outro diferencial. “Uma 
multinacional não precisa de 
cabeças pensantes no Brasil. Toda 
a tecnologia é desenvolvida na 
matriz. Os profissionais que detêm 
o conhecimento são demitidos e vão 
para outras áreas. Em algum tempo, 
estão destreinados, desmotivados e os 
perdemos”, lamenta Sami Hassuani.
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Conteúdo nacional: lançador múltiplo de 
foguetes e mísseis, modelo Astros II/2020.

O principal produto da Avibras é o sistema Astros, de artilharia de 
foguetes e mísseis. A empresa detém 25% do mercado mundial, a 
mesma participação dos Estados Unidos, seguida da Rússia (20%), 
China (10%) e outros países, entre eles Turquia e Israel (20%). Com 
capacidade de lançar foguetes terra-terra entre 9 e 300 Km, o sistema 
já está em fase de produção de versões mais modernas. Cada bateria 
da família Astros II é composta de seis caminhões lançadores de 
foguetes, mais seis veículos remuniciadores e outro com sistema de 
radar e meteorologia para controle de tiro. O alto valor agregado faz 
com que os carros custem de 1 a 7 milhões de dólares.

Em fase de certificação, encontra-se, ainda, uma aeronave de 
pilotagem remota denominada Falcão, que é destaque entre os novos 
projetos em desenvolvimento. Nascido da cooperação entre Avibras 
e Finep, o Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) Falcão coloca o 
Brasil entre os países que produzem drones militares.
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Desde sempre as águas de março fecham  
o verão do Rio com o drama das enchentes
A chuva forte que caiu sobre a Grande Tijuca colocou a prova o piscinão da Praça da Bandeira, 
o primeiro entregue à população pela prefeitura como à solução para evitar enchentes.

Dia 12 de março o Rio viu cair 
a segunda chuva forte desde a 
inauguração do piscinão da Praça da 
Bandeira. Primeiro de um sistema 
interligado de grandes reservatórios 
subterrâneos construídos pela 
Prefeitura do Rio, o reservatório 
com capacidade para 18 milhões de 
litros encheu e o que vazou dele foi 
o suficiente para inundar a área.

O prefeito Eduardo Paes esclareceu 
que o sistema planejado pela 
prefeitura ainda não está completo 
e que, por isso, tem uma capacidade 
inferior ao que teria o sistema 
completo para deter as enchentes. 
Paes se referia ao Programa de 
Controle de Enchentes da Grande 
Tijuca, que conta com mais dois 
piscinões, na praça Niterói, com 
58 milhões de litros, e na praça 
Varnhagen, que deverá ficar pronto 
até junho de 2016, com 43 milhões 
de litros. 

O conjunto de ações do programa 
também inclui o desvio do Rio 
Joana, já em obras, por meio de um 
túnel. A ideia é retirar um terço 
da vazão que chega ao Canal do 
Mangue. A canalização de trecho 
do Rio Trapicheiros já foi concluída. 
O projeto deveria ter ficado pronto 
para a Copa do Mundo. O prazo 
inicial era início de 2014. Segundo 
o prefeito, o sistema deverá ficar 
pronto no ano que vem. No entanto, 

os fatos recentes demonstravam a 
fragilidade dos planos para a área.
 
Não foi por falta de aviso. “Nós 
alertamos à prefeitura que os 
piscinões não iriam funcionar.  
Esse tipo de projeto é realizado  
por cidades como São Paulo porque, 
sem acesso ao mar, não podem 
despejar nele o excedente dos rios, 
como faria o túnel extravasor se 
fosse utilizado por nós, que temos  
o mar”, destacou o conselheiro  
Luiz Carneiro.

“Aquela é uma zona sensível 
porque ao ser interrompida, trava 
o trânsito na cidade inteira. Fazer 
piscinões para 25 anos ali é uma 
piada. O projeto deveria pensar 
em chuvas com pelo menos 100 
anos de recorrência”, defende Jorge 
Rios, chefe da Divisão Técnica de 
Recursos Hídricos e Saneamento.

Rios destaca, ainda, que durante as 
obras a capacidade dos piscinões foi 
reduzida ainda mais. “Para entender, 
de fato, a eficiência dos piscinões 
seria necessário conhecer o projeto 
como ele era antes e como é hoje, 
após a modificação.” A modificação 
citada é a redução da capacidade 
de todo o sistema para 42,3% da 
capacidade inicialmente prevista. Dos 
quatro piscinões, com capacidade 
para 281 milhões de litros, apenas 
três, com capacidade  para 119 
milhões de litros, foram construídos. 

Para o professor Paulo Canedo, 
coordenador do Laboratório de 
Hidrologia da Coppe/UFRJ, se a 
obra dos piscinões for terminada, 
o sistema já não funcionará como 
projetado. “Após mudanças no 
projeto e com tantas variáveis 
envolvidas, podemos apenas  
analisar a questão em tese. É 
importante lembrar que trata-se  
de um projeto de manutenção 
elevada e o poder público não é  
um bom mantenedor. É prudente 
que soluções públicas sejam  
robustas no que se refere à 
necessidade de manutenção. É 
um dos calcanhares de Aquiles do 
projeto dos piscinões”, comenta.  

Quando o projeto dos piscinões 
ainda não havia saído do papel, 
o Clube de Engenharia alertou 
a prefeitura de que reservatórios 

fechados não seriam capazes de 
conter as enchentes na cidade, 
principalmente na região da  
Grande Tijuca. Luiz Carneiro 
lembra que, em 2014, o Clube  
foi convidado a integrar um  
Grupo de Trabalho da Fundação 
Rio-Águas para discutir os projetos 
de drenagem para a cidade, 
incluindo o túnel extravasor. “A 
comissão para a qual o Clube foi 
convidado se reuniu apenas uma  
vez e o projeto dos piscinões foi 
levado a cabo. É uma pena porque, 
mesmo depois do projeto  
totalmente pronto, vai encher de 
novo”, constata Carneiro.  

Para enfrentar as enchentes a 
defesa do túnel extravasor tem sido 
manifestada publicamente pelo 
Clube de Engenharia ao longo dos 
anos. A solicitação feita à prefeitura 
para ter acesso ao projeto dos 
piscinões não foi atendida, mas 
nem por isso reduziu a capacidade 
de trabalho das áreas técnicas do 
Clube no sentido de contribuir com 
soluções de médio e longo prazos. 

As duas estratégias, piscinões 
e túnel extravasor, poderiam se 
somar, defende Jorge Rios. “Juntos 
ampliariam a segurança na cidade 
em períodos de enchentes. Mas, 
o quão eficientes seriam é difícil 
afirmar sem ter acesso ao projeto”, 
conclui Rios.

Transferir diretamente 
para o mar as águas 
excedentes que inundam 
áreas urbanas do 
Rio de Janeiro com 
histórico de enchentes 
é a proposta que faz do 
túnel extravasor parte da 
solução de longo prazo.
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Projeto abandonado há mais de 40 anos

O projeto do túnel extravasor foi elaborado na década de 1970, pela antiga 
Sursan. Em 1973 foi iniciada, de fato, a sua construção a partir da Avenida 
Niemeyer, e paralisada. Em 1989, as obras recomeçaram e foram novamente 
paralisadas. Está pronto no subterrâneo da cidade, da Rua Marquês de São 
Vicente até o Costão do Vidigal, 1,5 quilômetro de túnel, com um diâmetro 
comparável ao túnel Rebouças e capacidade de despejar no mar aberto  
uma vazão de 100 metros cúbicos por segundo. Finalizado, o túnel teria  
7,5 quilômetros cortando toda a cidade.

A concepção do projeto é a captação das águas excedentes que 
transbordam as calhas dos rios Joana, Maracanã, Trapicheiros, Macacos, 
Rainha I e Rainha II para transportá-las através do túnel extravasor para 
despejo final em mar aberto, no costão do Vidigal.

O Clube de Engenharia durante anos vem defendo a retomada das obras 
a partir de argumentos que, na prática, são inquestionáveis. Os rios Joana, 
Maracanã e Trapicheiros deságuam no Canal do Mangue, que tem destino 
final na Baía de Guanabara. Quando transbordam, inundam toda a região 
do Maracanã. As águas se deslocam pela superfície e inundam a Praça da 

Bandeira. Há registros de inundações ocorridas no início do século XX. Já 
o Rio dos Macacos é o responsável pelas inundações frequentes do Jardim 
Botânico: deságua na Lagoa Rodrigo de Freitas, também com registros 
de enchentes. Os rios Rainha I e Rainha II são os responsáveis pelas 
inundações na Praça Sibélius, também no Jardim Botânico. Sua nascente 
se localiza na Rocinha (vertente Lagoa), dividindo-se em dois córregos 
no vale da PUC. Há grande perda de carga ao tomar a direção da Rua 
Visconde de Albuquerque, sentido Praia do Leblon, onde deságua.

Transferir diretamente para o mar as águas excedentes que inundam áreas 
urbanas do Rio de Janeiro com histórico de enchentes é a proposta que 
faz do túnel extravasor uma solução de longo prazo. São 40 anos de uma 
história que registrou recentemente novos capítulos, quando mais uma vez 
se colocava a urgência da retomada das obras e entraram em cena soluções 
parciais, como os piscinões. 

É neste contexto que o Clube de Engenharia propõe a união de forças e de 
esforços para a retomada urgente do túnel extravasor como parte da solução 
definitiva para o grave e recorrente problema das enchentes no Rio de Janeiro. 

Reservatórios (piscinões) do projeto antigo:
1. Grajaú
2. Vila Isabel
3. Tijuca

Reservatórios (piscinões) do projeto alterado:
4. Praça da Bandeira (concluído em 
29/12/2013)
5. Praça Vanhargem (previsão de conclusão 
para meados de 2016)
6. Praça Niterói (concluído em 25/10/2015)

Galeria Felipe Camarão
Galeria de reforço Rio Joana
Túnel desvio do Rio Joana
Galeria Rua São Cristóvão
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ENERGIA NUCLEAR

Urge investir, formar e absorver recursos humanos
Com um histórico de altos e baixos, o setor nuclear - destaque mundial pelo domínio de tecnologias -, 
sofre com a falta de investimentos e renovação de recursos humanos  

O Brasil dominou a tecnologia do 
enriquecimento do urânio no início 
da década de 1980. Entrava, então, 
para o seleto grupo dos países que 
detêm conhecimento de todo o ciclo 
do combustível nuclear. De lá pra 
cá, o Programa Nuclear Brasileiro 
vem sendo marcado por altos e 
baixos. Depois de um momento de 
grande investimento e atenção por 
parte do governo federal na última 
década, volta a enfrentar tempos 
difíceis e se vê obrigado a lidar com 
o desmonte do setor que há muito 
não vê a renovação de seus quadros.

O período de crise nas décadas de 
1980 e 1990 – que prejudicou o 
desenvolvimento do projeto nuclear 
brasileiro a ponto de apenas em 
1994 ter sido retomada a construção 
de Angra 2, iniciada em 1976 e 
desacelerada a partir de 1983 – 
parecia superado na década de 2000. 
Os investimentos e a priorização do 
setor nos últimos anos garantiram 

novo fôlego aos projetos da 
área. A Fábrica de Combustível 
Nuclear de Resende levou o 
enriquecimento de urânio a níveis 
industriais e, em 2008, o projeto da 
construção do primeiro submarino 
nuclear brasileiro foi retomado 
em uma parceria com a França, 
com a garantia de transferência 
de tecnologia. A crise que se 
aprofundaria nos anos seguintes, no 
entanto, impactou o setor de energia 
atômica e, sem autorização para 
concursos, aos poucos o país perde o 
conhecimento construído na área. 

Na década de 1980, oito reatores 
foram construídos como resultado 
de uma política que tinha como 
meta minimizar a necessidade de 
importações e a priorizar as fontes 
nucleares na produção energética 
na Coreia. No Brasil, Angra 1 
enfrentava dificuldades com  alguns 
componentes, o que comprometia 
seu funcionamento, somente 
normalizado em meados da década 
de 1990. Hoje, a Coreia tem 21 
unidades nucleares em operação 
e outras sete serão construídas até 
2017, além de exportar reatores 
nucleares para os Emirados Árabes, 
Jordânia, Argentina. No Brasil, 
as obras de nossa terceira usina 
nuclear, Angra 3, encontram-se 
praticamente paradas e ainda não 
produzimos nossos reatores.      

Função social relevante
A Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN), que congrega 14 
unidades do setor em nove estados é 

um exemplo. Fundada em 1956 para 
regular o uso da energia nuclear 
no país e desenvolver atividades 
de pesquisa, desenvolvimento e 
formação especializada na aplicação 
de técnicas nucleares, tem entre seus 
principais desafios a renovação de 
quadros. “Cerca de 60% do nosso 
corpo social está acima de 50 anos 
de idade e cerca de 40% já estão 
em condições de se aposentar. É 
profundamente preocupante por que 
se muda a lei e os subsídios caem, 
posso perder 600 pessoas do dia 
para a noite”, alerta o presidente do 
CNEN, Renato Machado Cotta. 

A falta de contratação, segundo 
Cotta, é a principal ameaça ao 
setor nuclear hoje. “A CNEN 
tem uma função social relevante 
por regular e licenciar todas as 
instalações nucleares do país, além 

de deter o monopólio da produção 
de radiofármacos. Só isso já seria 
suficiente para deixar claro que 
precisamos formar e absorver 
recursos humanos continuamente”, 
destaca. Funcionando com até um 
terço dos postos de trabalho vagos, 
alguns setores do CNEN precisam, 
antes de avançar em novos projetos, 
recuperar o corpo de funcionários, 
que vem diminuindo ano após ano. 
“Há um déficit grande no corpo 
técnico e de pesquisa nuclear. 
Conseguimos compensar em 
algumas áreas com bolsistas, mas 
esses mestrandos e doutorandos 
passam rapidamente pela 
instituição. Enquanto isso aumenta 
o risco de perdermos pessoas que 
seriam ótimos treinadores dentro 
da instituição, com bagagem e 
experiência para passar para a frente. 
À medida que se aposentam, essa 
memória é perdida”, explica.

Modelo com múltiplos reatores proposto pela Eletronuclear para o complexo de Angra.
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A renovação de quadros, 
acima de 50 anos de idade 
e cerca de 40% já em 
condições de se aposentar, 
é o grande desafio da 
Comissão Nacional de 
Energia Nuclear, que 
congrega 14 unidades do 
setor em nove estados e 
regula o uso da energia 
nuclear no país. 
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Investimentos em 
novos projetos
Um caminho possível para que 
o setor se reerga da paralisia que 
vem atingindo todo o país com a 
queda de investimentos é a geração 
de novos projetos. Cotta destaca 
que o momento para a formação 
de novos quadros é este. “Novos 
projetos geram recursos e motivação 
política para que se aporte recursos 
financeiros na criação de novas 
frentes de trabalho. É preciso 
estruturar ações que contemplem 
formação e contratação por meio de 
concursos em meio a projetos como 
o repositório de rejeitos e o RMB, 
que vêm atraindo muitas pessoas, 
mas que nos forçou a contratar na 
Argentina”, explicou Cotta.

Renato Cotta se refere aos dois 
principais projetos da CNEN hoje, 
que vêm concentrando os esforços 
do país no setor: o repositório de 
rejeitos radioativos de baixo e médio 
nível e o reator multipropósito 
brasileiro (RMB) que, segundo 
Cotta, “é o projeto mais 

genuinamente brasileiro produzido 
na área nuclear hoje”. Com previsão 
para entrar em funcionamento em 
2017, em Iperó, interior de São 
Paulo, o reator multipropósito será 
usado em pesquisas e na produção 
de radioisótopos que são a base 
para os radiofármacos utilizados na 
medicina nuclear. O tecnécio-99, o 
insumo mais usado no setor, não é 
produzido hoje no Brasil. “O arrasto 
tecnológico nesse projeto é grande e, 
além da produção de radiofármacos, 
é um ambiente para testes de 
matérias sob ambientes de alta 
radiação. Se o Brasil se pretende um 
país que projeta e constrói reatores, 
precisa testar matérias a serem 
usadas em reatores. São ensaios 
difíceis de conseguir no exterior”, 
destaca o presidente da CNEN.

O Brasil é maior que a crise
Com a crise econômica e política 
vivida pelo país, alguns especialistas 
apontam para o desmonte da área, 
à medida que aqueles que detêm 
os conhecimentos buscam 
outros espaços profissionais sem 

transferir o conhecimento e novos 
funcionários não são contratados 
para ocupar esses espaços. Com 
otimismo e confiança o diretor 
de Planejamento, Gestão e Meio 
Ambiente da Eletronuclear e 
membro do Grupo Permanente 
de Assessoria do diretor-geral da 
Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA), Leonam 
dos Santos Guimarães, vê as 
dificuldades enfrentadas como 
consequência de movimentos 
nacionais e internacionais mais 
amplos. “O que temos na conjuntura 
atual, entre outros problemas, é a  
limitação circunstancial em termos 
de investimentos. Dizer que o setor 
está em processo de desmonte é, no 
mínimo, um exagero”, afirma. 

Entre ações e programas 
interrompidos como resultados 
da descontinuidade do fluxo 
de investimentos, o diretor da 
Eletronuclear cita a construção da 
Usina Nuclear Angra 3, projetos 
de enriquecimento de urânio 
desenvolvidos pela estatal Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB) e a 
construção do submarino de 
propulsão nuclear, que integra o 
Programa Nuclear da Marinha. 
São exemplos que demonstram as 
dificuldades do setor para concretizar 
projetos de enorme importância 
para o país e hoje praticamente 
paralisados. Os programas exigem 
alto volume de recursos e não podem 
ser custeados, em sua totalidade, 
pelo Estado. Em tempos de crise as 
dificuldades se agravam. 

Ainda segundo Leonam Guimarães, 
o conhecimento nacional na área 
nuclear, fruto de políticas vitoriosas, 
resiste às dificuldades e ainda não 
se perdeu. No entanto, entende 
que se o quadro de crise e da falta 
de investimentos perdurar por 
muito mais tempo esse processo 
corre sérios riscos de afetar 
estruturalmente o setor. “Mas a 
expectativa”, afirma, “é de que novas 
políticas de desenvolvimento serão 
adotadas porque o Brasil é muito 
maior que a crise.”

Embora seja difícil comparar países no que diz respeito ao desenvolvimento de setores 
específicos, a Coreia do Sul costuma ser lembrada em comparações com o Brasil por ter 
tido a gênese de seu programa nuclear na mesma época em que o Brasil dava seus primeiros 
passos. Em 1959, quando foi estabelecido o Departamento de Energia Atômica pelo 
governo coreano, o Brasil já havia criado o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) oito 
anos antes, com o objetivo de promover o desenvolvimento da energia nuclear no Brasil. Em 
1957, o país obteve seu primeiro reator, dos Estados Unidos. O mesmo ocorria na Coreia, 
em 1962. A primeira planta nuclear coreana começou a ser construída em 1977 e passou 
a operar no ano seguinte. No Brasil, Angra 1 começou a operar em 1985. Desse ponto em 
diante, políticas públicas voltadas para o setor fizeram os dois países se distanciarem bastante 
no que diz respeito ao desenvolvimento de programas nucleares.

Comparação alarmante

Entre ações e programas 
interrompidos 
como resultados da 
descontinuidade do fluxo 
de investimentos estão 
a construção da Usina 
Nuclear Angra 3, projetos 
de enriquecimento de 
urânio desenvolvidos 
pela estatal Indústrias 
Nucleares do Brasil (INB)
e a construção do 
submarino de propulsão 
nuclear, que integra o 
Programa Nuclear 
da Marinha.
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SOCIAL

“Venho pelo presente 
parabenizar o Clube pela 
excelente ideia do Jornal 
virtual. Abro mão de receber o 
exemplar em papel para ajudar 
o planeta e acho que deveria 
ser feita uma divulgação para 
que outros profissionais e 
o público em geral tomem 
conhecimento dessa bela 
iniciativa ecológica. Parabéns 
Presidente. Abra um espaço 
de cartas dos leitores para 
sugestões e críticas. Viva a 
Democracia!”
Angelo Rafael Greco

Jornal Virtual

Parabéns pelo trabalho! 
Sou engenheiro agrônomo 
e acompanho a luta pela 
manutenção do Pré-Sal nas 
mãos do povo brasileiro!
Ricardo Gundlach Schmitz

Pelo Pré-Sal!

Aniversariantes de março
A VOZ DO SÓCIO

A vida de um dos calculistas mais 
respeitados do país e do mundo 
está contada na biografia de Bruno 
Contarini. Escrita pelo jornalista e 
escritor Nildo Carlos Oliveira, a obra 
resgata a trajetória de Contarini, 
desde o nascimento, no Grajaú, em 
1933, até a consolidação da carreira 
brilhante, passando pela formatura 
na Escola Nacional de Engenharia, 
com especialização em arquitetura 
e cursos de extensão em pontes, 
grandes estruturas e portos de mar, 
rios e lagos. Conta ainda sua parceria 
com Oscar Niemeyer em trabalhos 
famosos, como o Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói, entre 
tantos outros. A obra, da Editora 
M3 Editorial, tem o patrocínio de 
diversas empresas de engenharia: 
Carioca Engenharia, Casagrande 
Engenharia e Consultoria, Atex e 
TQS Informática.

LIVRO

Os tempos dos concorridos campeonatos de xadrez 
na sala do 19º andar estão de volta. A diretoria de 
Atividades Culturais está reacendendo a tradição que 
casa, em iguais medidas, o convívio social,  o lazer 
e excelente exercício intelectual. Os sócios e seus 
familiares que gostam do “jogo dos reis” devem entrar 
em contato com a Diretoria Cultural manifestando 
seu interesse em participar. Contatos 2178-9235 e 
cesardrucker@clubedeengenharia.org.br.

O Jogo dos Reis de volta ao Clube

Comemoraram aniversário em 31 de março os associados Alberto Chinicz, Euclides 
Melo, Francisco de Assis S. Barreto, Francisco Salgueiro, Ivan Ribeiro, Luiz Flavio 
Autran Monteiro Gomes, Maria Alice Ibañez Duarte, Miguel Fernandez, Nelson 
Gonçalves Calafate, Olavo Cabral Ramos Filho, Olga Simbalista, Oscar Augusto 
Piná e  Rucemar Pereira, com o diretor Bernardo Griner e os funcionários Juliana 
Clemente, Celso G. Lima, Maria Lucia Rolli e Rayan Villote. 

Homenagem à mulher

O comércio no cenário nacional

Uma rosa para cada 
mulher presente. Entre 
outras homenagens, o Clube 
de Engenharia celebrou 
o Dia Internacional da 
Mulher, comemorado 
mundialmente em 
8 de março, durante 
o almoço mensal de 
confraternização. 

Participaram engenheiras, arquitetas, geólogas, geógrafas, funcionárias e demais 
profissionais que integram o corpo associativo do Clube.

A Confederação Nacional do Comércio 
(CNC) também foi homenageada. 
O vice-presidente Josias Silva 
Albuquerque representou o presidente 
Antônio José Domingues de Oliveira 
Santos, que está à frente da CNC e da 
Federação do Comércio (Fecomercio). A 
crise que o país atravessa foi lembrada 
por Josias, que conclamou a sociedade 
civil a se unir: “Sem a participação 
da sociedade vai ser muito difícil sair 
dessa crise”, afirmou. O presidente do 
Clube de Engenharia, Pedro Celestino, 
registrou que desempregados costumam 

abrir pequenos comércios em momentos difíceis, consolidando a atividade econômica 
como a de maior capilaridade. “Quando não há mais emprego e há dificuldade de 
ganhar o pão, abre-se um pequeno comércio, ainda que informal. Tem, portanto, o 
comércio uma presença marcante na sociedade e na construção do país.”

Cartas para comunicacao@
clubedeengenharia.org.br
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INSTITUCIONAL

Pedro Celestino aos calouros de engenharia 
da Estácio: “Acreditem no Brasil”

Em 15 de março, o presidente 
do Clube de Engenharia, Pedro 
Celestino, participou de mais uma 
atividade da Secretaria de Apoio 
ao Estudante de Engenharia 
(SAE). Em aula inaugural falou aos 
calouros da Universidade Estácio de 
Sá do campus Norte Shopping sobre 
o papel da engenharia em um Brasil 
de extensão continental que está 
entre as dez maiores economias  
do mundo. 

Fato inédito
“Na década de 1950, o Brasil era 
essencialmente agrícola. Em 1955,  
o país só tinha 800 quilômetros  
de rodovias pavimentadas. Hoje 
temos 221 mil quilômetros de 
rodovias pavimentadas. Houve  
uma transformação enorme que 
fez com que nossa população se 
urbanizasse a uma taxa jamais vista 
na história da humanidade”, afirmou 
Celestino. Além da base histórica 

que definiu os rumos do país até 
aqui, Pedro deu ênfase à necessidade 
de se entender que a retração na 
área da engenharia vivenciada hoje 
não é um cenário a ser considerado 
como definitivo. 

“O Brasil é um país em construção  
e precisa de vocês para continuar esse 
processo. A economia tem altos e 
baixos desde que o mundo é mundo 
e hoje a economia mundial está em 
crise. Mas passamos mais de dez 
anos crescendo continuamente no 
Brasil inteiro, requerendo trabalho 
de milhares de engenheiros. Vocês 
estão iniciando o curso hoje. Em 
cinco anos o Brasil será outro. Sejam 
otimistas e acreditem no Brasil. Esse 
país é maior que a crise e vai sair 
dela”, ressaltou.

No dia 29 de março foram os alunos 
da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) que participaram, via SAE, 

de uma conversa com o presidente. 
A ideia era apresentar o Clube de 
Engenharia e marcar uma primeira 
aproximação entre o movimento 
estudantil da Engenharia da UFF 
e o Clube. Os resultados não 
poderiam ser mais animadores. 

Processo de abertura
Segundo Lucas Getirana de Lima, 
presidente do Diretório Acadêmico 
Octavio Catanhede, o movimento 
estudantil de Engenharia da 
UFF é relativamente recente e o 
encontro com o Clube faz parte 
de um processo de abertura. 
“Começamos a perceber que 
tínhamos um entendimento muito 
curto de engenharia. Produzíamos 
políticas de engenharia para dentro 
da escola e não dialogávamos 
nem com a UFF. Depois de três 
anos de militância na política 
institucional da universidade, 
nos vimos novamente limitados. 
Discutimos apenas a universidade, 
mas não discutimos projeto 
de cidade, estado e país. Não 
alimentamos debates que para nós 
são muito caros, como a soberania 
nacional e o desenvolvimento 
tecnológico. E é isso que o Clube 
faz institucionalmente desde a época 
do império”, destaca Lucas. “Nesse 
momento em que olhamos para 
fora, o Clube faz o mesmo. O Clube 
busca oxigenar sua estrutura e nós, 
um caráter institucional que possa 
dialogar conosco na construção de 
um projeto de país”, finaliza. 

Encontros em universidades aproximam estudantes de engenharia e abrem portas aos 
debates nacionais.

O Clube de Engenharia 
constituiu um Grupo de 
Trabalho voltado para 
estudar a Engenharia Pública 
com o objetivo de analisar 
a questão, considerada 
essencial para restabelecer a 
credibilidade da engenharia 
dos órgãos públicos em nosso 
país. Participam do grupo: 
Nilo Ovídio Lima Passos, 
presidente da Sociedade dos 
Engenheiros e Arquitetos  
do Rio de Janeiro (Seaerj) e  
os conselheiros Marcio 
de Queiroz Ribeiro e 
Luiz Edmundo Horta 
sob a coordenação do ex-
presidente Renato Almeida, 
cuja trajetória profissional 
se deu essencialmente na 
área pública. As sugestões 
e propostas sobre o tema, 
de enorme relevância para 
o país, serão organizadas 
e encaminhadas às demais 
entidades representativas da 
engenharia e à sociedade.

Engenharia Pública

Os alunos da UFF poderão 
participar de reuniões do Conselho 
Diretor do Clube de Engenharia, 
como já fizeram outras instituições. 
Em 28 de março, alunos da UERJ 
e Estácio de Sá acompanharam os 
debates do Conselho Diretor.
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Ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento
O título acima, da palestra do 
professor de Políticas Estratégicas 
da Escola Superior de Guerra 
(ESG), Simon Rosental, é um 
resumo de tudo que o poder público 
vem buscando fomentar nos últimos 
anos. No encontro promovido, em 
2 de março, pela divisão técnica de 
Engenharia Química (DTEQ), o 
professor esclareceu as principais 
razões, a começar pelo fato de o 
investimento em ciência, tecnologia 
e inovação ser fator determinante 
para um país alcançar o estágio de 
desenvolvimento pleno, podendo 
passar a produzir seus próprios 
componentes, peças e equipamentos. 

Com isso, o país desenvolve 
novas tecnologias e inovações 
de grande valor agregado e se 
diferencia do quadro atual, que 
expõe um Brasil “totalmente 
dependente das importações 
desses materiais e de tecnologias”.

Para atingir, de fato, o estágio de 
desenvolvimento, Rosental defende 
que um país deve priorizar o que 
chamou de “elos da corrente”, ou 
seja, os pilares necessários para 
a nação alcançar o que entende 
como o melhor. Um desses pilares 
é o investimento em tecnologia 
e inovação, entre outros, como 

Educação, Saúde e Defesa Nacional. 
O palestrante criticou o senso 
comum entre os brasileiros, de 
que o Brasil não deve investir nas 
Forças Armadas. “Em um país com 
poder de dissuasão, a diplomacia 
trabalha bem mais tranquila. Entre 
nações existem apenas interesses. 
Precisamos aprender a defender os 
nossos”, afirmou. 

Para ler a cobertura completa, visite o 
portal do Clube de Engenharia em 
http://bit.ly/1T7D7FO

Um novo tempo para as universidades
“Luiz Bevilacqua tem a capacidade 
de pensar o amanhã. A universidade 
tem que olhar para o futuro”, 
afirmou o presidente do Clube 
de Engenharia, Pedro Celestino, 
ao abrir a palestra Universidade 
em Tempo de Choque Cultural, 
apresentada pelo professor Luiz 
Bevilacqua no dia 22 de março. 
Bevilacqua é membro da Academia 
Brasileira de Ciências (ABC), da 
Academia Nacional de Engenharia, 
da Third World Academy of 
Sciences (TWAS) e da European 
Academy of Sciences e professor 
emérito da Coppe/UFRJ.

Choque cultural
O especialista chamou de choque 
cultural os novos parâmetros de 
mudança no modelo clássico de 
universidade e os conflitos gerados 
entre o conservadorismo na 
academia e correntes progressistas 
que apontam para novas estruturas, 

funcionamentos e objetivos da 
universidade contemporânea. 
Bevilacqua elencou fatores, como o 
aumento constante da capacidade 
de computação e de observação 
da realidade, do telescópio ao 
microscópio, que fizeram o mundo 
seguir mudando constantemente. 

“Vivemos uma nova era e a 
universidade do século 20 não 
serve mais. É uma era de choque 
cultural, pois o conhecimento 
avança muito rapidamente. O 
engenheiro que se forma hoje não 
sabe mais quanto tempo vai valer 
o que ele aprendeu. Quando me 
formei, o conhecimento valia por 
sete, dez anos. Se eu for ao museu 
de tecnologia vou ver equipamentos 
que eu usei, ou seja, eu estou no 
museu também. É isso que chamo 
de choque cultural”. A Universidade 
Federal do ABC (UFABC), em 
Santo André e São Bernardo do 

Campo/SP, foi apresentada como 
exemplo de universidade brasileira 
que quebra paradigmas. Confirmam 
o sucesso, os resultados positivos em 
rankings internacionais de pesquisa 
e desenvolvimento, apesar da pouca 
idade da instituição, criada em 
2005. O evento foi promovido pela 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) e pela Divisão Técnica de 
Ciência e Tecnologia (DCTEC). 

Para ler a cobertura completa:
http://goo.gl/u3Ja42

Simon Rosental, professor de Políticas 
Estratégicas da Escola Superior de Guerra.

Óleo & Gás

O Conselho Diretor aprovou 
em 14/03, após amplo debate, 
a criação da Divisão Técnica 
Especializada (DTE) de Óleo e 
Gás. Segundo o diretor técnico 
Márcio Patusco, a nova DTE 
atende a uma demanda social. 
“Enfrentamos ataques na área 
das engenharias ligadas ao 
setor de petróleo, até então 
diluídos nos debates da DTE de 
Energia. A defesa da Petrobras 
e empresas fornecedoras merece 
DTE específica para aprofundar 
as discussões”, afirmou Patusco.
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Norma Técnica ABNT 16.280 mobiliza profissionais 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

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

RECURSOS HÍDRICOS E 
SANEAMENTO (DRHS)
Chefe: Ibá dos Santos Silva
Subchefe: José Stelberto Porto Soares

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

Nova tecnologia para usinas hidrelétricas
Usinas hidrelétricas podem armazenar 
energia em um ciclo de um ano 
e reutilizar a água através de um 
sistema de turbinas e bombas. Podem, 
ainda, funcionar em simbiose com 
usinas hidrelétricas convencionais 
de acumulação, já instaladas e em 
operação. As Usinas Hidrelétricas 
Reversíveis Sazonais (UHRS), uma 
tecnologia nova no Brasil, foram o 
tema da palestra do engenheiro Julian 
Hunt, doutorando da Coppe/UFRJ. 

Na palestra “Usinas Hidrelétricas 
Reversíveis Sazonais e seus 
benefícios para o sistema elétrico”, 
promovida pela Divisão Técnica 
de Energia (DEN), Julian trouxe a 
experiência acumulada ao longo de 

seu doutorado na Inglaterra, quando 
produziu 12 projetos de propostas 
de UHRS para as diversas bacias 
hidrográficas do Brasil onde usinas 
convencionais já operam. 

Segundo o engenheiro, este modelo 
de usina apresenta um ganho apesar 
da “perda de energia de 25% no 
bombeamento. Mas bombeia-se 
com o excedente de energia no 
sistema durante o período úmido, de 
alta disponibilidade hídrica”. A  
ideia é gerar quando tem escassez e  
guardar para quando for tempo de 
desperdício. As usinas reversíveis 
estão aparecendo de novo de forma 
importante como possibilidade 
de armazenamento de fonte 

intermitente como a eólica e a solar.  
Em 2024 a participação da hidráulica 
vai diminuir e vai aumentar a 
participação de eólica e solar”, afirmou.  

Para ler a cobertura completa:  
http://bit.ly/1Mwwj5t

Como sempre acontece com os  
eventos que trazem como tema  
regulações e normas que afetam  
diretamente o exercício profissional, 
a palestra que reuniu o engenheiro 
civil Antero Parahyba, a arquiteta 
e urbanista Adriana Roxo, e o 
arquiteto, urbanista e ex-presidente 
do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio de Janeiro, 
Sydnei Menezes, recebeu grande 
número de pessoas interessadas. 
Em pauta a norma técnica 
ABNT-NBR 16.280, que trata de 
reformas em edificações habitadas, 
regulamentando parâmetros para  

a realização de reformas e obras  
em prédios e condomínios. 

“A norma técnica ABNT 16.280 
vem socorrer a sociedade em 
uma parte que ela é agredida 
em mitificações com obras mal 
conduzidas. É preciso mudar 
a cultura que diz ‘da porta pra 
dentro mando eu’. Esta é uma 
ideia geral, errada, que as pessoas 
têm, em especial quando tratam de 
obras em unidades de edificações 
em condomínios”, esclareceu o 
engenheiro Antero Parahyba.

“A obra de reforma também  
precisa de projeto para evitar 
problemas de execução ou dano 
a terceiros”, afirmou Adriana 
Roxo. De acordo com a urbanista, 
“a norma não é obrigatória”. 
Na prática, a norma valoriza 
o profissional qualificado e 
representa uma segurança para 

síndicos e moradores, confirmou 
Sydnei Menezes. “Esta ação, este 
documento, garante que o cliente está 
recebendo serviços de uma equipe 
profissional, registrada em seus 
conselhos e passível de fiscalização. 
Não pode ser uma fiscalização 
arrecadatória. Deve fiscalizar  quem 
exerce a atividade profissional sem 
qualificação e inibir essa prática de 
proprietários, condôminos e síndicos 
tocando obras. Não podemos ser 
omissos nesta questão. Trata-se da 
responsabilidade profissional de cada 
um”, defendeu o urbanista. 

O evento foi promovido em 10 
de março, pela Divisão Técnica de 
Engenharia Econômica (DEC), 
com o apoio da DTE de Urbanismo 
e Planejamento Regional (DUR) 
e Associação Brasileira de 
Engenheiras e Arquitetas (ABEA).

Para ler a cobertura completa:  
http://bit.ly/1qZGZju 

Ex-presidente do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio de Janeiro, Sydnei Menezes.

Engenheiro Julian Hunt, doutorando da 
Coppe/UFRJ em palestra em 9 de março.

http://portalclubedeengenharia.org.br/2016/03/23/usinas-hidreletricas-reversiveis-sazonais-alternativa-de-descentralizacao-do-potencial-energetico/


www.clubedeengenharia.org.br

12

Clube de Engenharia
Fundado em 24 de dezembro de 1880

Edifício Edison Passos - Av. Rio Branco, 124
CEP 20040-001 - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2178-9200 Fax: (21) 2178-9237
atendimento@clubedeengenharia.org.br

www.clubedeengenharia.org.br

UNIDADE ZONA OESTE

Projetos com apoio local ampliam ações do Clube de Engenharia

O dia 16 de março pode ser 
considerado um marco para o Clube 
de Engenharia, com o lançamento 
dos projetos Pró-Natureza e  
Pró-Engenharia, na Unidade Zona 
Oeste, conhecida até então como 
sede campestre. Localizada na 
Ilha de Guaratiba, em 542.000m², 
a área, ainda classificada como 
agrícola, está prestes a sofrer 
grandes transformações, conforme 
relatou o conselheiro Cesar Duarte 
Pereira em reunião com cerca de 
30 representantes de instituições 
parceiras. Entre elas, a Associação 
dos Engenheiros Agrônomos 
(AEARJ), que vê a possibilidade 
de o Clube tornar-se um foco de 
disseminação de novas culturas 
agrícolas na Zona Oeste.

“Na região existem cerca de 500 
empresas industriais onde trabalham 
aproximadamente 1.200 engenheiros 
e 5.000 técnicos, vivendo a grande 
maioria nas proximidades. A proposta 
no campo da engenharia é incorporar 
ao Clube engenheiros que ali 
residem, dispersos em suas empresas, 
via cursos específicos para o exercício 
profissional e via o projeto  
Pró-Natureza”, esclarece Cesar, 
diretor Ad hoc da Unidade Zona Oeste. 

Já o Pró-Natureza objetiva montar, 
com o auxílio do Serviço de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) o que eles chamam de 
Arranjo Produtivo Local (APL) de 
forma a agrupar produtores rurais em 
uma feira permanente de estímulo à 
produção agroecológica de agricultura 
orgânica, flores e plantas ornamentais, 
do produtor direto ao consumidor. 
O projeto preliminar tem 100 pontos 
de venda de produtos agrícolas, 
estacionamento com cerca de 400 
vagas, área de alimentação, quiosques 
e parque infantil, com a perspectiva 
de que também seja um espaço de 
lazer. “O projeto vai usar apenas  
3,2% da área total, em prol do Clube 
de Engenharia, dos moradores de 
toda a Zona Oeste e dos engenheiros, 
com destaque para um segmento da 
maior importância para a proposta: o 
engenheiro agrônomo.” 

Através de uma central que vai 
servir para a região como um todo, 
aproveitando os conhecimentos que 
a região já tem, o apoio do Sebrae 
foi imediato. “Esse tipo de iniciativa 
de pequenos negócios tem tudo a 
ver com o Sebrae, especialmente 
onde já existe regulamento para um 
negócio que é um grande sucesso, 
como o Sítio Burle Marx, que 
deixou ali um grande legado para o 
Rio de Janeiro com o mercado de 
plantas ornamentais. É isso que o 
Sebrae faz. Projeta onde o negócio 
já acontece e entra com as suas 
ferramentas”, comemorou Frederico 
Novaes. A Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
desenvolve em Seropédica, com 
sucesso, projetos semelhantes. 
“Interações podem ser feitas e 

potencializadas considerando a 
parceria com os agricultores da 
região. Vão nos retroalimentar e 
subsidiar políticas públicas. Temos 
vocação para estar atuando nesse 
projeto”, afirmou o pesquisador 
Gustavo Xavier, chefe da Unidade 
da Embrapa Agroecologia em 
Seropédica. “Juntos temos todas as 
condições de construir, em parceria, 
um caso de sucesso que seja um 
modelo para o país”, comemorou o 
diretor técnico Fernando Tourinho. 

A visita à área de implantação do 
projeto, criação de um grupo de 
trabalho para os primeiros passos 
na organização de diretrizes 
e metodologias e um almoço 
de confraternização selaram 
os compromissos assumidos. 
Presentes, estudantes de engenharia, 
associações e sindicatos de 
produtores rurais, técnicos do 
Sebrae, da Embrapa e da Emater,  
paisagistas do Sítio Burle Marx 
e produtores independentes. Do 
Clube de Engenharia além de 
Cesar Duarte Pereira e Fernando 
Tourinho, o diretor financeiro Leon 
Zonenschain, o superintendente 
Paulo March, a conselheira Fátima 
Sobral Fernandes e os conselheiros 
Marcio Paes Leme, Arciley Pinheiro 
e José Leonel Rocha Lima, 
representando a AEARJ. 

Diretores, conselheiros, membros de DTEs e de entidades parceiras estudam a planta da 
Unidade Zona Oeste em visita à área onde será implantado o projeto Pró-Natureza.


