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o país

Conselho Diretor 
renovado

novos e antigos 
conselheiros tomaram 
posse em 9 de setembro.

Perigo na estação 
Gávea do Metrô
estudo da pUC-rio, 
com dados oficiais, causa 
preocupação pela insegurança.

Cidade eleições 2019

indústria

Futuro incerto 
para a indústria 
nacional

depois de décadas em queda, a 
indústria nacional está pronta para 
enfrentar as mudanças impulsionadas 
pela ciência e tecnologia?

sae

Engenharias
em transformação:
pauta permanente.

após eFeeng, estudantes 
elaboram documento encaminhado 
às universidades e instituições de 
ensino com propostas e resoluções.
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Itaipu Binacional: de olho em 2023
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a Usina de itaipu, orgulho da engenharia nacional, 
há 35 anos fornece energia elétrica com segurança, 
qualidade e preços baixos às populações do brasil e 
do paraguai, representando qualidade de vida para 
todos e boa produtividade para a economia. a obra 
foi inteiramente planejada no brasil, tendo sido 
construída e financiada pela eletrobras por meio da 
itaipu binacional, empresa criada por tratado com 
o paraguai. atualmente, a Usina encontra- se no 
centro de um contencioso que envolve três aspec-
tos: primeiro, a disputa pela comercialização da 
energia não consumida pelo paraguai; segundo, o 
que o brasil fará com o excedente de cerca de Us$ 
2 bilhões por ano a partir de 2023, quando todo o 
investimento tiver sido amortizado; terceiro, o in-
teresse de empresas privadas de comercializar parte 
da energia da Usina. o Clube de engenharia debate 
a questão e se posiciona tendo como pilar central o 
interesse público, que até hoje norteou esse impor-
tante empreendimento nacional.

páginas 5, 6 e 7
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Planejada e construída (com recursos próprios) pela Eletrobras, a Usina tornou-se um marco para o empreendedorismo brasileiro.
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a indignação das famílias que sofrem diariamente 
com a violência do estado terminou por ecoar em 
diversos segmentos sociais e pautas de política nacional 
mobilizam internautas com vigorosa campanha nas 
redes sociais.

manifestações de parlamentares, da ordem dos 
advogados do brasil (oab), da associação brasileira 
de imprensa (abi), do Fundo das nações Unidas para 
a infância (Unicef ), dentre outros, e protestos em notas 
e atos públicos de diversas instituições da sociedade 
civil unem o país contra a insegurança dos cidadãos, 
vítimas dos “abates” incorporados oficialmente às 
chamadas “diretrizes governamentais de combate ao 
crime”. a versão de “bala perdida”, sempre veiculada 
pela mídia, é refutada pela sociedade, que questiona 
o governo do estado sobre a participação da polícia 
militar nas ações que resultam em mortes de inocentes, 
entre eles, crianças com uniformes de escola.

em defesa de uma política de segurança cidadã o 
instituto de segurança pública do estado do rio de 
janeiro divulgou dados alarmantes: a polícia do rio de 
janeiro nunca matou tanto quanto em 2019. de janeiro 
a agosto foram 1.249 casos registrados. a média é de 
5 mortes por dia! políticas sociais precisam deter ações 
que, em nome da segurança da população, promovem 
um verdadeiro genocídio.

o cenário é tenebroso, pois a força policial é autorizada 
a sobrevoar de helicóptero os bairros populares e 

atirar, indiscriminadamente, em alvos diversos. ali, em 
comunidades sem infraestrutura mínima que garanta 
vida digna, onde, em sua grande maioria, mora uma 
população trabalhadora e ordeira, que enfrenta a 
tragédia do desemprego, encurralada entre o tráfico, a 
milícia e a polícia, qualquer um pode ser bandido e, por 
isso, deve ser “abatido”.

“a sociedade precisa colocar de volta a solidariedade no 
centro da vida coletiva, dizendo não à naturalização da 
morte”, afirmam os pesquisadores da rede Fluminense 
de pesquisas sobre violência, segurança pública e 
direitos Humanos, formada por centros de pesquisa 
vinculados a Universidade Federal do rio de janeiro 
(UFrj), Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Universidade do estado do rio de janeiro (Uerj), 
pontifícia Universidade Católica (pUC), Universidade 
Candido mendes (UCam), e Fiocruz, entre outras.

Historicamente comprometido com a democracia, o 
desenvolvimento inclusivo e a justiça social, o Clube 
de engenharia se solidariza com o clamor popular e 
com as inúmeras instituições da sociedade civil que 
têm se manifestado. estamos certos de que o caminho, 
como todos reivindicam, é exigir que as instituições do 
poder judiciário protejam a população das ações de um 
poder executivo que viola a Constituição Federal e os 
valores democráticos.

A Diretoria
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setembro De 2019

indústria

Um olhar para a quase extinta 
indústria brasileira

Parcerias entre institutos de pesquisa e empresas serão fundamentais 
para colocar o Brasil no caminho do processo industrial hoje. Na 
foto, trabalho do Instituto de Química da UNB e da Embrapa: 
nanotecnologia capaz de incrementar a produtividade das plantas, 
aumentar o valor nutritivo dos alimentos, a substância Krill A32.
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Em um longo processo de décadas, que atravessou 
governos com agendas completamente distintas, 
a participação da indústria no PIB do país foi 
caindo sistematicamente até o que o professor 
João Carlos Ferraz, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), chama de “processo 
de extinção”. Como reverter essa situação é um 
debate urgente que começa a tomar os corredores 
do Congresso Nacional. 

segundo o professor e ex-vice-presidente do 
banco nacional de desenvolvimento econômico e 
social (bndes), que participou, em 04 de setem-
bro, de mais um encontro da série “brasil: nação 
protagonista”, esse não é um debate simples, uma 
vez que o brasil vive um fenômeno particular e 
sem paralelos. “em geral, a queda da participação 
da indústria no pib está associada a um cresci-
mento de renda, uma distribuição quase natural 
na qual os agentes econômicos vão se movendo na 
economia. aqui é diferente: a participação no pib 
cai quando a renda também não atinge nenhum 
grau associado a desenvolvimento, pelo contrário. 
É um fenômeno muito particular o caso brasileiro”, 
destaca Ferraz.

O presente e o futuro
o professor trouxe para debate os resultados de um 
estudo contratado pela Confederação nacional da 
indústria (Cni), realizado, em parceria, pela UFrj 
e a Unicamp. o objetivo da pesquisa, que acompa-
nhou mais de 800 empresas, era pensar a compe-
titividade da indústria brasileira considerando um 
conjunto de tecnologias que entrarão no regime da 
atividade industrial, bem como seus impactos sobre 
setores específicos como a indústria da defesa, 
têxtil, eletrônica, automobilística, química, agroin-
dústria e siderúrgica, entre outras.  

o resultado da pesquisa apontou para um fu-
turo – e em alguma medida, para um presente 
– centrado em tecnologias disruptivas. “em até 
10 anos, todos os setores industriais sofrerão um 
impacto disruptivo de um conjunto enorme de 
tecnologias. alguns estão acontecendo agora”, 
destaca o professor, lembrando que elas têm em 
comum características que precisam ser obser-
vadas para se entender o quadro geral: “o custo 
dessas tecnologias cai em uma velocidade espan-
tosa, elas têm aplicabilidade ampla e uma oferta 
crescente. a natureza dessas transformações é 
muito séria”, afirmou.

Processo de “servitização”
o neologismo foi usado por Ferraz para apontar 
outra tendência que é cada vez mais forte na in-
dústria mundial: a venda de serviços, para além do 
produto. “a participação de atividades de serviços 
é crescente e a composição dos serviços no valor 
agregado das empresas tende a crescer”, comenta.

para exemplificar a tendência, o professor cita o 
novo caminhão autônomo vendido pela volvo. o 
caminhão vem com todos os componentes eletrô-
nicos necessários para que sua autonomia seja real. 
o serviço da autonomia, porém, é alugado pela 
volvo aos que compram o seu caminhão. “Cada vez 
mais as empresas buscam apresentar soluções para 
problemas das pessoas, seja por manufaturados, 
seja por meio de serviços”, destaca.

Perspectivas para o Brasil
no brasil, um país que avança lento em com-
paração ao resto do mundo, ainda estamos 
em uma fase em que três tipos de empresas 
dividem o mercado. o menor grupo é daque-
las que estão na fronteira da tecnologia. estas 
poucas terão como desafio se manter nessa po-
sição e devem seguir próximas aos institutos de 
pesquisa para se garantir na corrida tecnológi-
ca, especialmente porque lidam com a inexis-
tência de qualquer incentivo público para que 
possam avançar na fronteira tecnológica.

Um segundo grupo é de empresas que estão 
na fronteira da produtividade, da eficiência. 
o desafio nesse caso será encontrar cami-
nhos para sair do espaço da eficiência e dar 
o salto para o domínio da tecnologia. por 
fim, há empresas que correm atrás do atraso 
lentamente. “aqui estão as micro, pequenas 
e médias empresas, com baixa capacitação e 
alheias à violência que se aproxima de cima”, 
alerta o professor.

Com um cenário bastante desfavorável, já 
seria difícil acompanhar o ritmo do resto do 
mundo se houvesse no brasil uma cultura 
e um esforço verdadeiro no sentido da mo-
dernização do nosso já quase extinto parque 
industrial, mas nem isso há. “não acho que 
o assunto ‘política industrial’ vá encontrar ter-
reno hoje no brasil, dada a conjuntura que 
atravessamos, pela postura das autoridades 
econômicas, pela disposição efetiva dos atores 
econômicos em colocar outras temáticas em 
prioridade”, destaca o professor, e vai além: 
“não vejo um ânimo visceral, intrínseco ou 
conjuntural para que haja maior tração na 
indústria. o governo tem uma visão liberali-
zante e quando a crença na força do mercado 
prevalece, os espaços para o debate de estraté-
gias produtivas são muito estreitos”, lamenta.

a esperança de joão Carlos Ferraz está nos 
jovens, que podem mexer nessa lógica e mu-
dar os rumos se conseguirem ir além da en-
xurrada de informações a que são expostos 
constantemente. “Há um poeta, t.s. eliot, 
que tem um poema que fala muito bem sobre 
essa questão, em um verso que diz ‘onde está 
o conhecimento que perdi em informação? e 
onde está a sabedoria que perdi em conheci-
mento?’ ”, finalizou.
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Sociedade e Poder Público debatem 
o rumo da estação Gávea do Metrô

Especialistas são tecnicamente contrários ao aterramento do canteiro de obras da estação Gávea do Metrô.

H
enrique Freire / G

ERJ

no início de setembro as obras da 
estação Gávea da linha 4 do me-
trô do rio de janeiro retornaram às 
páginas de jornais. o governador 
Wilson Witzel anunciou que iria 
aterrar o canteiro que hoje se en-
contra alagado. a decisão do Gover-
nador – que mantém a posição – é 
criticada pelos especialistas. entre os 
técnicos, o debate já havia voltado à 
pauta após a apresentação de estudo 
da pontifícia Universidade Católica 
do rio de janeiro. a pUC-rio teve 
acesso aos documentos oficiais guar-
dados pela rio trilhos e, com base 
neles, apresentou a atual situação do 
canteiro de obras localizado em seu 
estacionamento.

a dificuldade em planejar o futuro 
está na falta de informações: não 
há dados suficientes para atestar 
a segurança das obras paradas há 
quatro anos. o pouco que se tem de 
concreto aponta possíveis riscos na 
estabilidade do empreendimento, 
mas muitos dos dados necessários 
para conhecer a extensão dos danos 
ainda não foram encontrados. em 21 
de agosto, o professor tácio mauro 
pereira de Campos, engenheiro civil 
com doutorado em mecânica dos 
solos pelo imperial College, lon-
dres, apresentou os resultados do 
estudo na palestra “estação Gávea do 
metrô: existem riscos? Há soluções?”, 
no Clube de engenharia.

em um auditório lotado, o professor 
do departamento de engenharia 
Civil e ambiental da pUC-rio 
apresentou os dados oficiais entre-
gues à pUC por meio de um termo 
de cooperação técnica entre o estado 
do rio de janeiro e a universidade. a 
rio trilhos foi representada na mesa 
do evento por bruno bezerra, diretor 
de engenharia da companhia.

Cidade

tácio apresentou todo o histórico 
registrado nos documentos, desde 
o início das obras em 2013, quando 
foram escavados os poços sul e oeste, 
cada um com nove metros de diâ-
metro e 35 metros de profundidade, 
para dar acesso ao local onde está a 
estação. “Com 57 metros de profun-
didade e 15 níveis topográficos, a 
estação é muito profunda e ainda está 
inacabada. somente 25% das esca-
vações foram executadas e todas as 
estruturas de contenção são provisó-
rias”, destacou o professor.

para viabilizar a construção da esta-
ção, foi necessário rebaixar o lençol 
freático em sete metros na região 
dos poços, o que causou recalques 
(afundamento do solo) importan-
tes aos edifícios ao redor da obra. 
em agosto de 2017 as bombas que 
mantinham o canteiro de obras seco 
foram desligadas e todo o espaço foi 
inundado gradualmente. “os relató-
rios dizem que o desligamento das 
bombas visou paralisar a infiltração 
de água nas paredes de concreto 
projetado, que ocorriam por causa da 
diferença de pressão entre a rocha e a 
parte externa das escavações, além de 
paralisar ou minimizar os movimen-
tos de recalque no terreno”, conta o 
professor.

Com participação ativa e per-
manente em fóruns de discus-
são, atento aos desafios da con-
solidação de políticas públicas 
que atendam aos interesses 
da população, o presidente do 
Clube de engenharia, pedro 
Celestino, vem se posicionan-
do publicamente em defesa da 
conclusão da estação Gávea do 
metrô.

o debate, que já acontecia entre 
técnicos e gestores públicos, se 
acirrou com a decisão do Go-
verno do estado, de aterrar o 
canteiro, que está com as obras 
paralisadas desde 2015. o ar-
gumento antes utilizado, do 
alto custo para a conclusão, em 
torno de 1 bilhão, teve como 
base o cálculo do tribunal de 
Contas do estado, que estima 
que para estabilizar a estrutu-
ra e evitar perigo no entorno, 
o estado teria que fazer novos 
investimentos que chegariam a 
r$ 300 milhões.

Hoje o aterramento parece não 
estar mais em pauta e a propos-
ta governamental é garantir os 
recursos para dar continuidade 
às obras e entregar à cidade a 
estação Gávea.

entre os muitos argumentos de 
pedro Celestino e especialistas 
da área, entre eles técnicos do 
estado e da pontifícia Uni-
versidade Católica (pUC-rio) 
que se posicionaram tecnica-
mente contrários ao aterra-
mento do canteiro, está a certe-
za de já ter expirado a vida útil 
das estruturas metálicas provi-
sórias usadas na construção da 
estação.

Impactos apontados pelos 
dados oficiais
os recalques decorrentes do rebai-
xamento do nível d’água não são 
considerados desprezíveis. “o pro-
cesso de adensamento do solo provo-
cou recalques de até 8 centímetros”, 
destaca o professor. os equipamentos 
demonstram que os recalques acon-
teceram por conta do rebaixamento 
do lençol freático. agora, inundada a 
estação, a água subiu acima de cinco 
metros de onde naturalmente estava, o 
que, segundo o professor, pode causar 
danos aos edifícios acima da rua mar-
quês de são vicente. não há dados 
disponíveis para medir esse impacto.

ao considerar os riscos, tácio destaca 
que eles costumam ser medidos por 
probabilidade versus consequência, e 
que isso é muito difícil de ser men-
surado com as informações dispo-
nibilizadas pela rio trilhos. tácio 
informa que durante a obra é comum 
ter estruturas provisórias, mas com 
a obra parada, há risco. “existe uma 
norma brasileira 5629 de 2018, recém 
atualizada, que determina que vida 
útil de tirantes provisórios são de dois 
anos a partir de suas instalações. eles 
foram instalados em 2015 e estamos 
em 2019”, questiona.

Clube defende 
finalização das obras
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O contencioso bilionário que envolve 
a Usina de Itaipu

o país

A Usina Hidroelétrica Bina-
cional de Itaipu foi concluída 
em 1982 e a primeira máquina 
entrou em operação comercial em 
1984, após sete anos de constru-
ção. O custo total do empreendi-
mento somou US$ 19,6 bilhões 
e a usina, até 2003, foi a maior 
unidade de geração elétrica do 
mundo, com 14.000 MW de 
capacidade instalada. Com a 
inauguração da Usina de Três 
Gargantas, na China, ela passou 
a ser a segunda maior em capa-
cidade. Gerando anualmente um 
volume de energia superior ao da 
usina chinesa, devido às nossas 
condições hidrológicas mais favo-
ráveis da bacia do Rio Paraná. 

além de gerar 15% da energia 
elétrica produzida no brasil, a Usina 
tem um custo de geração módico e 
representa um orgulho para a enge-
nharia nacional. planejada, cons-
truída e financiada (com recursos 
próprios) pela eletrobras, tornou-se 
um marco para o empreendedo-
rismo brasileiro. vem operando 
de forma contínua e segura por 35 
anos, e deve continuar indefinida-
mente gerando riqueza e bem-estar 
para a nossa população. tornou-se 
vital também para a economia do 
paraguai, sendo hoje a maior fonte 
de recursos externos do país.

anualmente, o faturamento da 
energia contratada é da ordem de 

Us$3,3 bilhões, enquanto o da ener-
gia excedente é de Us$ 100 milhões. 
a receita anual do paraguai como 
remuneração pela cessão de energia 
e pelo recebimento de royalties é 
cerca de Us$ 620 milhões. o custo 
médio de geração é de cerca de 
35,65 Us$/mWh. a energia con-
tratada é comercializada no brasil a 
um preço de U$ 43,89, enquanto a 
excedente, a Us$ 6,00.

o Clube de engenharia acompa-
nha a trajetória da Usina de itaipu 
desde a sua concepção. dado que, 
no primeiro semestre do ano, houve 
divulgação pela imprensa de grande 
discussão entre as partes brasilei-
ra e paraguaia sobre o processo de 
comercialização da energia da usina, 
resolveu  aprofundar a questão com 
debates e consultas a especialistas, 
expondo para os seus associados e 
para a sociedade em geral a efetiva 
realidade dos fatos.

as discussões se deram no âmbito 
da diretoria técnica e da divisão 
de energia, com a participação de 
especialistas. os participantes pelo 
Clube foram o diretor luiz oswal-
do norris aranha, o Conselheiro 
alcides lyra lopes e o Chefe da 
divisão de energia james bolívar 
luna de azevedo.

a Usina se concretizou após a assi-
natura de um tratado bilateral entre 
os dois países. nele foram estabe-
lecidas todas as responsabilidades 
entre as partes, bem como o papel 
da eletrobras e da ande, 
controladoras da itaipu binacional. 
a questão da comercialização da 

energia se encontra regulada pelo 
anexo C do tratado.

O Tratado de Itaipu
a história do tratado, que foi assina-
do em 1973, é longa e complexa, não 
sendo possível reproduzi-la com-
pletamente aqui. o fundamental é o 
seguinte: (a) houve intensa discussão 
se seriam construídas duas usinas 
independentes, uma pertencente ao 
brasil e a outra ao paraguai, mas 
decidiu-se por uma só instalação de 
propriedade dos dois países, meio a 
meio, constituindo-se uma entidade 
binacional; (b) isto decorreu do fato 
de que o brasil iria realizar quase 
todos os investimentos e, assim, a 
metade da energia pertencente ao 
paraguai, deduzindo-se seu uso 
próprio, teria de ser obrigatoriamen-
te vendida ao brasil, por uma tarifa 
cujas bases foram estabelecidas. Um 

dos itens para a definição dessa tarifa 
era o custo dos empréstimos recebi-
dos, que se previa seriam totalmente 
pagos em 50 anos, ou seja, até 2023, 
quando a usina estaria completa-
mente paga; (c) assim, após esse ano, 
caberia rever a tarifa. na realidade, 
o anexo C não vence, mas cabe sua 
revisão, como constado no dispositivo 
legal acordado.

vale ressaltar que o tratado é bas-
tante amplo e incorpora vários outros 
aspectos. por exemplo, o papel que 
o aproveitamento desempenha para 
os ribeirinhos, seja no que se refere 
à operação da Usina, regulado pelo 
acordo tripartite, que envolve a 
argentina, com vistas à navegação 
(controle de níveis d’água, descargas 
mínimas, variações máximas horária 
e diária de níveis) e a outros usos do 
recurso hídrico, seja em sua inserção 
no ambiente socioeconômico e am-
biental regional.

“Tratado de Itaipu”, documento que tornou possível a construção da binacional, completará 50 anos, com a 
revisão do anexo que trata da comercialização da energia da usina.

Caio Coronel / Agência Brasil
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Itaipu é responsável por um 
terço do PIB paraguaio, o 
que deixa sua relevância 
evidente para nosso vizinho. 
Decisões entre os dois países, 
no entanto, não são fáceis de 
serem alcançadas.

o país

O momento crucial: ano de 2023
A disputa comercial 
Brasil x Paraguai
o fato é que 2023 será um ano chave 
para brasil e paraguai no que diz 
respeito à Usina que construíram 
e operam em conjunto, e que é um 
marco geopolítico que hoje estrutura 
boa parte das relações entre os dois 
países.

itaipu tem suas bases em tratados 
e acordos internacionais firmados 
entre os dois países e representou a 
resolução de desacordos fronteiriços 
históricos naquela área. o controle 
conjunto funciona, mas há pontos 
ainda em debate que até lá devem 
tomar força. não só a empresa estará 
paga, como o “tratado para o apro-
veitamento Hidroelétrico dos recur-
sos Hídricos do rio paraná, per-
tencentes em Condomínio aos dois 
países”, conhecido como “tratado 
de itaipu”, documento que tornou 
possível a construção da binacional, 
completará 50 anos, com a revisão de 
um de seus anexos (o C), justamente 
o que trata da comercialização da 
energia da usina.

Um ponto que certamente será 
levantado é assunto espinhoso para a 
gestão pública dos setores energético 
e de relações internacionais. itaipu 
tem hoje dois produtos distintos: 
a energia garantida (aquela que é 
vinculada à potência contratada) e a 

energia entregue que supera a energia 
garantida (energia não vinculada e 
energia excedente a potência contra-
tada).

sobre o primeiro incidem os custos de 
operação e manutenção, os royalties 
e, até 2023, o pagamento do finan-
ciamento da construção da Usina. já 
sobre o segundo incidem apenas os 
custos dos royalties, ou seja, é uma 
energia mais barata.

segundo o tratado, cada país tem 
direito a metade da energia produzida 
na Usina. o paraguai contrata pouco 
da potência da itaipu e, portanto, faz 
uso de pouco da energia garantida (a 
mais cara). para atender ao seu consu-
mo, usa a energia mais barata (energia 
não vinculada e energia excedente), 
independentemente da quantidade 
dessa energia mais barata disponibi-
lizada pela itaipu. esta questão volta 
à tona de tempos em tempos, procu-

Hoje, para a fixação das tarifas há dois critérios básicos: (a) pelo custo, 
quando não decorreriam apenas das dívidas ou excedentes, mas por 
uma remuneração (da ordem de 10 a 12%) sobre o investimento con-
tabilizado; (b) pelo valor da energia no mercado. no entanto, cabe 
considerar o que foi estabelecido no anexo C e que levou em conta 
a essência do custo, mas em formato diferente, em face de se tratar 
de uma instalação binacional. de qualquer modo, caberia estabelecer 
novos critérios ao se renegociar a revisão do documento.

Como após 2023 praticamente todo o investimento inicial estará 
amortizado, em meio a forte crise financeira atual, o brasil juntamente 
com o paraguai terão que fazer, em breve, uma ampla discussão sobre a 
receita excedente de Us$ 2,04 bilhões. no centro deste debate, a maior 
usina do mundo em energia produzida: itaipu binacional. em 2023, as 
dívidas do financiamento de sua construção, que integra o valor de sua 
energia hoje, serão finalmente zerados. a usina estará paga e a receita 
líquida oriunda da tarifa renderá um excedente nada desprezível. para 
onde vão esses recursos?

diga-se, de passagem, que as tarifas brasileiras para geração de energia 
firme estão entre as menores do mundo. o que onera o valor pago 
pelos consumidores são os tributos. para os residenciais, que não po-
dem compensá-los, pois não vendem produtos, chegam a mais de 60%. 
assim, mesmo que se reduzissem as tarifas de itaipu, o valor final para 
os consumidores cairia pouco. 

não existe resposta fácil para a questão e o debate poderá seguir di-
ferentes caminhos, desde a decisão monocrática até a ampla discussão 
com a sociedade sobre a destinação da nova receita. muitos são os 
espaços importantes para receber esse recurso: as bacias Hidrográficas 
precisam ser recuperadas, a redução nas tarifas energéticas é uma ban-
deira antiga da indústria, que se sente prejudicada pelos altos gastos 
que comprometem a competitividade das empresas nacionais no mun-
do. deve ser constituído um fundo soberano ou o montante vai ser 
depositado no tesouro nacional? Há várias decisões a serem tomadas.
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O foco do debate é o Anexo C do 
documento, que estabeleceu regras 
tarifárias diferentes das regras de 
mercado. Essa característica não 
pode ser modificada, já que Itaipu 
é uma entidade binacional, com 
regras estabelecidas através de 
Tratado, e, portanto, indepen-
dente de regras de mercado, seja 
ele brasileiro ou paraguaio.

o país

rando-se uma solução, mas encontra 
resistência do paraguai. em 2018, por 
exemplo, o brasil consumiu 84% e o 
paraguai, 15,6% da energia gerada. 
no brasil, itaipu é responsável por 
15% da energia produzida, enquanto 
no paraguai chega a 90%. Como o 
paraguai consome a maior parte de 
sua energia na fatia excedente, paga 
apenas 6 dólares por  megawatt-ho-
ra, vendendo a energia mais cara ao 
brasil por 43,80 dólares por mWh, 
segundo o Valor Econômico.

essa distorção incômoda, embora 
comercialmente legal, não vai mu-
dar tão cedo, porque o consumo do 
paraguai é muito pequeno e a taxa de 
crescimento é baixa. de acordo com 
o embaixador do brasil em assunção, 
Carlos alberto simas magalhães, em 
entrevista coletiva no final de 2018, 
há simulações que apontam que o 
paraguai poderá alcançar demanda 
suficiente para utilizar 100% da sua 
fatia da energia produzida pela Usina 
até 2050. “não teremos, eventual-
mente, em algum momento, a energia 
excedente de itaipu, o que significa 
que teremos que encontrar essa ener-
gia em algum outro lugar”, destacou 
o embaixador. o planejamento da ex-
pansão do sistema brasileiro já leva em 
consideração a diminuição da energia 
disponibilizada pelo paraguai.

itaipu é uma empresa binacional e 
sua energia pertence, meio a meio, 

a cada país. tem ocorrido por parte 
de entes do paraguai alguma explo-
ração política, a nação mais pobre 
reclamando da mais rica. o brasil 
é acusado por alguns de exercer um 
“imperialismo verde”. o problema 
para nós é que precisamos da energia 
de itaipu pertencente ao paraguai, 
e este poderá barganhar ameaçando 
vendê-la para outro país. a renego-
ciação do anexo C precisa ser efetua-
da com muito cuidado. pelo tratado 
em vigor, o excedente da energia 
de itaipu que não é consumida no 
paraguai deve ser vendido ao brasil, 
como consta do estatuto do tratado. 
isso deve ser mantido. já o valor das 
tarifas representa negociação mais 
frágil, mas que teremos que realizar 
com firmeza.

não se pode concordar com a 
revisão da exclusividade do brasil, 
exercida neste momento pela ele-
trobras, na compra da totalidade da 
energia não consumida pelo para-
guai e de sua venda para terceiros 
países. isto porque a exclusividade 
é objeto do artigo Xiii do anexo 
a do tratado, que corresponde ao 
estatuto da itaipu. o anexo a não é 
objeto de nova negociação, apenas o 
conteúdo do anexo C, que regula-
menta os aspectos comerciais, assim 
como os direitos e deveres das altas 
partes Contratantes no uso, compra 
e venda energia.

A busca de soluções para a disputa e outros interesses

é o anexo C do tratado, que deve 
ser revisto em 2023, e que trata da 
comercialização da energia por parte 
dos países. até essa data, o acordo 
definia um funcionamento fora das 
regras do mercado, algo que não 
pode ser modificado com a revisão 
do anexo C do tratado. não pode 
ser modificado porque itaipu é uma 
entidade binacional, com regras 
estabelecida no tratado, e, portanto, 
independente de regras de mercado, 
sejam elas do mercado brasileiro ou 
paraguaio.

note-se que a obrigação de venda 
ao outro país está estabelecida no 
tratado, por meio do seu estatuto, e 
não é objeto do anexo C. a venda 
da sua parte da energia a outros 
compradores é um pleito do para-
guai, porém isso exige mudança do 
tratado, o que não está previsto para 
acontecer em 2023.

o paraguai, ou uma empresa para-
guaia, não pode, pelas disposições do 
tratado, comercializar diretamente 
a energia de itaipu no mercado 
brasileiro. de qualquer forma, pelos 
próximos dez anos, pelo menos, o 
paraguai só terá o mercado brasi-
leiro para vender indiretamente a 
parte preponderante da sua geração 
de itaipu. não se pode deixar de 
considerar, também, que há signifi-
cativos riscos neste processo, relati-
vos à regulação, às regras comerciais, 
cambiais etc.

observe-se ainda que, recentemen-
te, foi noticiado pela imprensa que 
o governo do paraguai recebeu, de 
uma empresa do brasil, proposta 
para comercialização no mercado 
brasileiro da sua parcela da energia 
de itaipu. atualmente isto não é 
legal, uma vez que esta atribuição, 
pelo tratado, deve e vem sendo 
exercida pela eletrobras.

itaipu é responsável por um terço 
do pib paraguaio, o que deixa sua 
relevância evidente para nosso vizi-
nho. decisões entre os dois países, 
no entanto, não são fáceis de serem 
alcançadas. no final de maio, um 
acordo entre os ministérios das re-
lações exteriores dos países buscou 
uma solução para a contratação a 
menor pelo paraguai e para instituir 
uma evolução gradual do consumo 
paraguaio dentro da energia garanti-
da produzida.

o resultado dessa movimentação 
foi uma crise política no paraguai, 
resultando em diversas demissões. 
Foi aventado, inclusive, o pedido de 
impeachment do presidente mario 
abdo benítez. o futuro é incerto: 
todos os signatários da ata forma-
lizada em 24 de maio, que daria 
sustentação ao novo acordo, não 
ocupam mais os cargos que ocupa-
vam quando da assinatura.

o assunto já é público no paraguai 
e, em julho, foi criada uma cam-
panha da sociedade civil: “itaipu 
patrimônio nosso”, que defende 
a anulação do tratado de 1973, 
assinado pelas ditaduras brasileira 
e paraguaia, considerado por eles 
“fruto de invasão brasileira do terri-
tório paraguaio”. o foco do debate 
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Resoluções do 3° Encontro Fluminense 
de Estudantes de Engenharia
Para além dos números e repercussão, a 
terceira edição do 3° Encontro Fluminense de 
Estudantes de Engenharia foi considerada 
um sucesso por sua abrangência. Às nove horas 
de atividades, em um sábado, 17 de agosto, 
com cerca de 500 participantes, soma-se a 
preparação, que começou com os “esquentas”, 
palestras que tinham como objetivo 
apresentar e mobilizar os inscritos para os 
temas em destaque, em sua grande maioria 
com relação direta com as rotinas da vida 
universitária e profissional. Após o encontro, 
estudantes presentes elaboraram o documento, 
que publicamos a seguir, encaminhado às 
universidades e instituições de ensino, com 
encaminhamentos e principais resoluções.

aos dezessete dias do mês de agosto do ano de 2019, às 14h, na sede do centenário Clube de engenha-
ria, reuniram-se estudantes de engenharia do rio de janeiro, em roda de Conversa, com o tema central 
“transformação na engenharia: empreendedorismo, inovação e responsabilidade socioambiental”.

em torno deste tema foram discutidas as nuances das grades curriculares e como são construídas, com 
especial atenção às faculdades privadas que constroem suas grades de forma a dificultar a saída  para outras; 
as dificuldades relacionadas à disparidade, em termos de dificuldade na matemática do ensino básico e do 
ensino superior, que geram altos índices de reprovação e evasão; a ocorrência de professores “tapa-buraco”; 
a importância do ensino técnico e a possibilidade de utilizar disciplinas cursadas em ensino técnico na 
graduação; a presença massiva de professores não fluentes em português no ciclo básico; o preconceito 
do mercado de trabalho, muitas vezes relatado, com relação aos estudantes de universidades privadas; a 
importância da busca de oportunidades de aperfeiçoamento dentro e fora da universidade; o caráter es-
sencialmente extensionista da universidade em, propositivamente, atuar em prol da sociedade e do meio 
ambiente; o papel da universidade na real resolução de problemas ambientais e sociais; a necessidade de 
atitudes reais em inovação e empreendedorismo que entendam os problemas reais da sociedade e busquem 
saná-los; e finalmente, a quantidade de posições passíveis de ocupação por engenheiros e engenheiras, e o 
grande aumento de ocupação de vagas em gestão por engenheiros e engenheiras.

Como encaminhamentos:

•	 a união do Clube, dos estudantes Fluminenses de engenharia e de nossa Classe no sentido de adequar 
as grades das universidades, de forma a visarem a melhor maneira de realizar o ensino-aprendizado. o 
estímulo à permanência na universidade tem que ser feito através da qualidade e não por conta das dife-
renças das grades com relação às outras instituições de ensino superior;

•	 a união do Clube, dos estudantes Fluminenses de engenharia e de nossa Classe, entendendo a neces-
sidade de engenheiros e engenheiras terem conhecimento de seus papéis na sociedade, em prol de uma 
engenharia mais humana e responsável socialmente;

•	 a união do Clube, dos estudantes Fluminenses de engenharia e de nossa Classe, entendendo a neces-
sidade de manter-nos saudáveis enquanto seres humanos e habitantes do planeta terra, em prol da sus-
tentabilidade e do desenvolvimento sustentável real e sem demagogias, em toda atividade da engenharia;

•	 a união do Clube, dos estudantes Fluminenses de engenharia e de nossa Classe no sentido de fortale-
cer atitudes empreendedoras e de inovação de notável impacto social e ambiental;

•	 entendendo o papel e o posicionamento histórico do centenário Clube de engenharia frente às princi-
pais questões que tangem nossa sociedade, desde a abolição da escravatura, passando pelo estabelecimen-
to da república e pela redemocratização, não nos abstemos do entendimento certeiro e não hesitante 
da defesa da engenharia e do desenvolvimento nacional, da soberania da nossa nação e da incessante 
defesa da democracia como característica e prática essencial a todo e qualquer projeto de país.

sem mais a acrescentar,
Estudantes presentes no 3º Encontro Fluminense de Estudantes de Engenharia.
17/08/2019
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Segurança de barragens: palestras técnicas 
aprofundam debate

Melhorias técnicas, inclusive regulatórias, devem ser contínuas.

Vale
O Clube de Engenharia recebeu, 
no dia 22 de agosto, importante 
conjunto de palestras técnicas 
a respeito de um tema que tem 
preocupado a sociedade brasileira 
desde os desastres em Mariana, em 
2016, e Brumadinho, em 2019: a 
segurança de barragens. “Desafios 
na implantação de Planos de Ação 
de Emergência - PAE’s & Planos de 
Contingência” foi o tema do evento 
realizado em parceria com o Comitê 
Brasileiro de Barragens (CBDB) e a 
Eletrobras.

na abertura, pedro Celestino, pre-
sidente do Clube de engenharia, 
resgatou a trajetória da eletrobras no 
contexto da história do brasil, ressal-
tando a capacidade técnica e o papel 
central da empresa pública no desen-
volvimento do país. “somos um país 
que tem potencial hidrelétrico gigan-
tesco. e um país jovem. Construímos 
a maior base hidrelétrica do planeta a 
partir da década de 1950. Um esforço 
de gerações de brasileiros”, lembrou 
ele. “eu quero que vocês pensem 
como era difícil fazer uma barragem 
no meio do rio são Francisco, no 
meio do nada. nós não produzíamos 
cimento, vergalhões. não conhecía-
mos nada dessa área”, afirmou. 

Celestino destacou que, “em pouco 
mais de 30 anos, criamos uma capa-
cidade de geração fantástica, graças à 
eletrobras e graças a esta plêiade de 
profissionais, tanto do setor públi-
co quanto do privado, que fizeram 
com que nossa engenharia nesta 
área passasse a ser a mais avançada 

do mundo”. Um dos exemplos foi a 
construção, nos anos 1980, da então 
maior hidrelétrica do mundo, itaipu, 
na divisa do paraná com o paraguai. 
“temos, portanto, toda a capacitação 
necessária para lidar com as ques-
tões pós-construção [das barragens], 
que são as que hoje estamos lidando 
a partir de acidentes que não têm 
nada a ver com eletricidade, mas 
sim mineração, e colocam dúvida na 
sociedade brasileira”, disse. 

“a eletrobras tem um trabalho 
bastante competente, técnico e 
consciente sobre esse tema”, disse 
Wilson Ferreira júnior, presidente da 
empresa pública, também na abertu-
ra. ele salientou a importância de as 
entidades de engenharia e a própria 
eletrobras melhorarem a comunica-
ção com a sociedade a respeito das 
barragens, inclusive os diferentes 
tipos existentes e as medidas de se-
gurança tomadas para a manutenção 

das construções. “É importante que 
a gente tenha a técnica, mas também 
a capacidade de comunicar”, disse, 
lembrando que a eletrobras, hoje, 
possui diretamente 36 barragens 
hidrelétricas, além de participar do 
controle de mais 12 via sociedades 
de propósito específico (spes).

Celso pires, engenheiro de Furnas 
e diretor e representante do Cbdb, 
ressaltou que as melhorias técnicas, 
inclusive regulatórias, devem ser con-
tínuas. “Fico muito gratificado com 
a presença aqui de pessoas atuantes 
em seus níveis de responsabilidade; 
o pessoal de defesa Civil, da aca-
demia e dos órgãos reguladores. ou 
seja: há um consenso de que nós 
temos obrigação de continuidade. e 
continuidade porque o setor elétrico 
tem seus ditames legais e técnicos 
de muito tempo e compatíveis com 
as melhores práticas internacionais”, 
lembrou ele, citando a consolidação 

do sistema eletrobras e a atuação 
proativa da empresa pública para a 
consolidação de regulamentações.

o evento contou com diferentes 
palestras técnicas: rafael perei-
ra machado (Cenad/sedeC/
mi - defesa Civil nacional) tratou 
dos “desafios na implantação do 
pae”; rodrigo Flecha (agência 
nacional de Águas - ana) falou 
sobre os “desafios na implantação 
do plancon”; o tenente bruno braga 
e o tenente coronel rodrigo Werner 
(defesa Civil do estado do rio de 
janeiro) abordaram os “desafios na 
operacionalização dos plancons no 
estado do rio de janeiro”; Francisco 
vilhena (eletronuclear) apresentou 
os “desafios na operacionalização dos 
paes - Caso tucuruí”; e ludmila 
lima da silva (agência nacional de 
energia elétrica, aneel) tratou da 
“percepção da aneel sobre a elabora-
ção dos paes e plancons”.

apoiaram a realização do evento a 
associação brasileira de mecânica 
dos solos e engenharia Geotécnica 
(abms - núcleo rio de janeiro), 
além da diretoria de atividades 
técnicas (dat) do Clube de en-
genharia e suas divisões técnicas de 
Geotecnia (dtG), engenharia de 
segurança (dsG), engenharia do 
ambiente (dea), energia (den), 
recursos Hídricos e saneamento 
(drHs), recursos naturais reno-
váveis (drnr) e recursos mine-
rais (drm).

assista ao evento na íntegra: 
parte 1 (http://bit.ly/barragens1), 
parte 2 (http://bit.ly/barragens2) e 
parte 3 (http://bit.ly/barragens3).
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Engenharia clínica: 
mais segurança na 
área de Saúde

Monitoramento para eficiência energética

A construção civil moderna: projetos em BIM

O Museu do Amanhã é um exemplo de eficiência 
energética: parte da energia utilizada é de fonte 
solar, gerando economia anual de 2.400MWh. 

Hospital modelado em BIM

M
att Kieffer / Flickr

instituições de saúde precisam ser 
bem planejadas, bem construídas e 
providas dos melhores equipamen-
tos em bom estado, e a engenharia 
é a área que pode garantir isso. Foi 
este o tema da palestra “engenharia 
na saúde”, no dia 13 de agosto, com 
o engenheiro alexandre Ferreli, pre-
sidente da associação brasileira de 
engenharia Clínica (abeClin).

“a função do engenheiro clínico é 
aplicar os conhecimentos de gestão 
em engenharia na área da saúde, 
mantendo os equipamentos médicos 
seguros para uso do paciente e auxi-
liando a gestão do hospital a tomar as 
melhores decisões, tanto para aqui-
sição quanto para manutenção com 
o melhor custo benefício”, explicou 
alexandre Ferreli. no brasil, a ma-
nutenção de tecnologia hospitalar é 
um problema: segundo dados do Ca-
dastro nacional de estabelecimentos 
de saúde (Cnes), apresentados pelo 
palestrante, 43 mil equipamentos de 
manutenção da vida e de diagnóstico 
por imagem encontram-se sem uso. 
o fato tem grande influência na fila 
de espera de pacientes. “a engenha-
ria Clínica é uma área que tem tudo 
para gerar emprego para engenhei-
ros”, afirmou Ferreli.

o evento foi promovido pelo Clube 
de engenharia, diretoria de ati-
vidades técnicas – dat, divisão 
técnica de exercício profissional – 
dep, divisão técnica de Formação 
do engenheiro – dFe e divisão 
técnica de manutenção – dma.
http://bit.ly/engenharia-clinica

a crescente demanda da população 
mundial por energia pede soluções 
de economia e eficiência. Uma 
maneira de controlar o consumo 
e garantir produtividade é pelo 
monitoramento energético, tema de 
workshop no Clube de engenharia, 
em 06 de agosto. bruno pessoa, en-
genheiro eletricista especialista em 
automação residencial e industrial, e 
nicolas alexandros papadopoulos, 
engenheiro estrutural especialista 
em ferramentas bim, apresentaram 
o workshop “monitoramento ener-
gético predial para edificações resi-
denciais e comerciais”, promovido 
pelo Clube, diretoria de atividades 
técnicas (dat) e divisão técnica 
de exercício profissional (dep). 

bruno pessoa apresentou duas ma-
neiras de se atingir a eficiência ener-
gética: passiva e ativa. na passiva, 
são utilizados objetos e materiais que 
consomem menos energia, tais como 

a engenharia civil está em constan-
te modernização, e um exemplo é a 
modelagem computacional de obras, 
sejam novos empreendimentos ou re-
formas. para falar sobre a atualização, 
o Clube de engenharia promoveu, 
no dia 25 de julho, a palestra “intro-
dução ao estudo de projetos em bim 

lâmpadas e dispositivos eletrônicos. 
“por si só, a eficiência energética 
passiva é capaz de gerar economia de 
10% a 15%”, afirmou. já a modalida-
de ativa visa a utilização dos equi-
pamentos elétricos de maneira mais 
inteligente, por meio, por exemplo, da 
automação e regulação dos mesmos. 
o engenheiro explicou: “os equipa-
mentos permanecem ligados somente 
quando necessário. também é possí-
vel economizar alterando os horários 
de uso de energia. através destes 
sistemas o consumo é programado 
para horários de menor custo durante 
o dia”. a modalidade se torna uma 
boa estratégia quando aplicada em 
edificações comerciais e residenciais. 

nicolas papadopoulos, por outro lado, 
defendeu uma fonte de energia espe-
cífica: a energia solar fotovoltaica. nas 
suas palavras, “uma fonte renovável 
inesgotável”. segundo o engenheiro, é 
o segmento de energia que mais cresce 

no mundo, a “energia do futuro”, por 
ser limpa, econômica e sustentável, 
porém carece de profissionais capaci-
tados interessados na área. 

leia a matéria completa: http://bit.
ly/eficiencia-energetica.

– uma realidade na engenharia em 
2019”, com o arquiteto e consultor 
em bim Fabrício Ferreira.

bim significa, em inglês, Building 
Information Modeling. em portu-
guês, “modelagem da informação da 
construção”. segundo Ferreira, é uma 
metodologia baseada em modelos 

tridimensionais inteligentes, que 
não somente cria virtualmente a 
construção, mas também possibilita 
gerenciar o projeto da edificação e 
sua infraestrutura de maneira mais 
rápida, mais econômica e com menor 
impacto ambiental.

o uso de bim permite executar 
o que o palestrante chamou de 
Construção em 4d e 5d. Consi-
derando-se que estão em 3d todos 
os componentes da obra - paredes, 
portas, janelas, fiação, tubulação, etc 
- é possível no bim fazer a adição 
do planejamento da obra, suas etapas, 
que seriam a “quarta dimensão” do 
projeto. a quinta dimensão é a enge-
nharia de custos: são adicionados na 
versão virtual elementos do orçamen-
to. http://bit.ly/tecnologia-bim
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http://bit.ly/Engenharia-clinica
http://bit.ly/Eficiencia-energetica
http://bit.ly/Eficiencia-energetica
http://bit.ly/Tecnologia-BIM
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DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS: artur obino neto; joão Fernando Guimarães tourinho; josé eduardo pessoa de andrade; maria alice ibañez duarte

DIVISõES TÉCNICAS ESPECIALIzADAS
CiênCia e teCnoloGia (dCteC): Chefe: alexandre vacchiano de almeida; Subchefe: marcio patusco lana lobo | ConstrUçÃo (dCo): Chefe: rivamar da Costa muniz; Subchefe: abílio borges | 
eletrÔniCa e teCnoloGia da inFormaçÃo (deti): Chefe: miguel santos leite sampaio; Subchefe: Gilberto paes França | enerGia (den): Chefe: james bolivar luna de azevedo; Subchefe: 
alcides lyra lopes | enGenHaria de seGUrança (dsG): Chefe: ricardo de noronha viegas (licenciado até 2020); Subchefe: neilson marino Ceia | enGenHaria do ambiente (dea): Chefe: 
paulo murat de sousa; Subchefe: abílio valério tozini | enGenHaria eConÔmiCa (deC): Chefe: mauro de souza Gomes; Subchefe: paulo tadeu Costa | enGenHaria indUstrial (dei): Chefe: 
luiz antônio Fonseca punaro barata; Subchefe: elinei Winston silva | enGenHaria QUímiCa (dteQ): Chefe: josé eduardo pessoa de andrade; Subchefe: simon rosental | estrUtUras (des): Chefe: 
robson dutra da veiga; Subchefe: roberto possollo jerman | eXerCíCio proFissional (dep): Chefe: jose jorge da silva araujo; Subchefe: bruno silva mendonça | FormaçÃo do enGenHeiro 
(dFe): Chefe: jorge luiz bitencourt da rocha; Subchefe: josé brant de Campos | GeoteCnia (dtG): Chefe: manuel de almeida martins; Subchefe: ian schumann marques martins | manUtençÃo 
(dma): Chefe: josé César da silva loroza; Subchefe: Carlos alberto barros Gutierrez | petrÓleo e GÁs (dpG): Chefe: newton tadachi takashina; Subchefe: irineu soares | reCUrsos HídriCos 
e saneamento (drHs): Chefe: jorge luiz paes rios; Subchefe: miguel Fernández Y Fernández | reCUrsos minerais (drm): Chefe: marco aurélio lemos latgé; Subchefe: ana maria netto | 
reCUrsos natUrais renovÁveis (drnr): Chefe: ibá dos santos silva; Subchefe: arciley alves pinheiro | transporte e loGístiCa (dtrl): Chefe: alcebíades Fonseca; subchefe: licínio 
machado rogério | Urbanismo e planejamento reGional (dUr): Chefe: Uiara martins de Carvalho; Subchefe: Guilherme Fonseca Cardoso

O setor de Defesa e a contribuição da Engenharia

dtes

O avião KC-390, destinado a transporte tático/logístico e 
reabastecimento em voo, foi desenvolvido e fabricado pela Embraer 
Defesa e Segurança. 

Marcelo Cupolo, engenheiro mecânico, fundador da ABiogás

o fundamental setor de defesa do brasil precisa 
de mais do que somente infraestrutura militar: 
recursos humanos, pesquisa e tecnologia também 
são necessários. este foi o tema da palestra “o 
papel da engenharia no planejamento e preparo 
da defesa”, promovida pelo Clube de engenharia 
no dia 29 de julho. o palestrante, eduardo brick, 
é graduado em engenharia elétrica/eletrônica e 
doutor em engenharia de sistemas, atuando como 
docente do programa de pós-Graduação em segu-
rança internacional e defesa (ppGsid) da escola 
superior de Guerra (esG).

segundo brick, é em tempos de paz que o país 
precisa planejar sua defesa, identificando as 
necessidades de base operacional para combate 
e de base industrial de média e alta tecnologia. 
“o planejamento é uma atividade complexa, vital 
e altamente estratégica para o país”, afirmou. o 

palestrante explicou que os recursos estratégicos 
para a defesa podem ser divididos entre os que 
competem às Forças armadas e os que compe-
tem à indústria. É papel do estado investir no 
braço militar em termos de desenvolvimento 
de recursos humanos, infraestrutura militar e 
outros meios de combate e apoio logístico. mas 
é importante também garantir uma base indus-
trial, com a atuação das instituições de pesquisa 
e desenvolvimento. eduardo brick chama de 
base logística de defesa (bld) o sistema que 
deve ser estabelecido para criar e instrumentar 
amplamente a capacidade militar. É justamen-
te na bld que atuam engenheiros e outros 
técnicos e cientistas. trazendo para a realida-
de brasileira, o engenheiro lamentou o fraco 
investimento governamental na área: de toda a 
verba destinada a pesquisa e desenvolvimento, 
o valor para a defesa não chega a 2%. 

a palestra gerou amplo debate, tocando em temas 
como a escassa formação de profissionais para a 
inteligência militar, como na área de engenharia 
de sistemas. brick ainda lamentou que falte, na 
classe política que comanda o país, a definição de 
rumos e a tomada de decisões mais estratégicas, 
com uma visão clara das metas a atingir. 

o evento foi promovido pelo Clube de en-
genharia, academia nacional de engenharia 
(ane), diretoria de atividades técnicas (dat) 
e divisão técnica de Ciência e tecnologia. 
apoiaram a palestra as divisões técnicas de Ge-
otecnia (dtG), exercício profissional (dep) e 
Formação do engenheiro (dFe).

para ler mais e conferir o pdF da apresentação, 
acesse: http://bit.ly/engenhariaedefesa

Embraer

Fernando Alvim

Biogás: uma alternativa 
energética

“para uma sociedade cada vez mais carente de 
energia elétrica, retirar energia do próprio lixo é 
uma grande oportunidade”. a frase é de marcelo 
Cupolo, engenheiro mecânico fundador da asso-
ciação brasileira de biogás e biometano (abio-
gás), no Clube de engenharia, em 31 de julho. 
Cupolo apresentou a palestra ”a importância do 
uso do biogás para o saneamento ambiental: viabi-
lidades técnica e econômica de seu uso no brasil”, 
promovida pelo Clube, diretoria de atividades 
técnicas (dat) e divisão técnica de engenharia 
do ambiente (dea). 

segundo Cupolo, o biogás é uma solução am-
bientalmente correta, além de viável, para as 
grandes demandas energéticas. o palestrante 
apresentou opções como a transformação, em 
biogás, de matéria orgânica presente nos aterros 
sanitários e também de resíduos do tratamento 
de esgoto. significa a transformação de lixo em 
energia limpa. Uma terceira utilidade, voltada 
para o ambiente rural, é o processamento de deje-
tos advindos da criação de animais.

leia mais: http://bit.ly/palestra-biogás

http://bit.ly/EngenhariaeDefesa
http://bit.ly/Palestra-biog%C3%A1s
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Conselheiros eleitos tomam posse
Terminado o pleito eleitoral, 
Clube de Engenharia segue 
unido em defesa da Democracia, 
da Soberania e da Engenharia

mantendo a tradição, os engenheiros 
associados do Clube de engenharia 
escolheram, entre 28 e 30 de agosto, 
seus representantes para o terço do 
Conselho diretor do Clube, instân-
cia máxima da Casa, que se renova 
para o triênio 2019/2022. o caráter 
amigável e democrático do pleito foi 
destacado pelo presidente do Clube, 
pedro Celestino, durante a assem-
bleia Geral que aconteceu no dia 9 de 
setembro: “Gostaria de parabenizar 
os concorrentes pelo clima saudá-
vel em que transcorreu essa eleição. 
existe a impressão nítida de que a 
nossa unidade se fortaleceu”, saudou 
ele. realizado através de sistema 
eletrônico, o pleito teve apuração 
rápida e os resultados saíram pouco 
mais de uma hora após o fechamento 
das urnas. tomaram posse 24 novos 
conselheiros, além de três terem se 
tornado vitalícios (confira no box).

o congraçamento anual, no entanto, 
contrasta com o delicado momento 
que vive o país, com a maior crise das 
engenharias em toda a sua história. 
nesse cenário, a atuação centenária 
do Clube se torna ainda mais impor-
tante para defender a democracia, 
a soberania e o desenvolvimento 

sustentável do brasil como nação 
de destaque no futuro do mundo. 
“Quero chamar a atenção desse con-
selho, que tem 75 membros eleitos, 
e dezenas de vitalícios, que a nossa 
entidade só poderá se fazer ouvir 
se houver a participação efetiva de 
quem se elegeu”, lembrou Celestino. 
“sem a participação desses conselhos, 
a nossa entidade não se fará ouvir, 
em um momento em que as nossas 
conquistas das últimas oito décadas 
estão sendo ameaçadas”, alertou.

Fernando Alvim

Tomaram posse: abílio tozini, alan arthou, alexandre almeida, 
Cláudia morgado, Clovis nery, elisabete maia, Felipe pupe, Fernando 
tavares, Flavio miguez, , josé araújo, lucas Getirana, luiz bevilacqua, 
luiz Cosenza, manuel martins, mariano moreira, miguel Fernández, 
paulo alcântara, paulo dias, regina maldonado, regina moniz, ricardo 
latgé, rivamar muniz, tadachi takashina e tatiana Ferreira.

Tornaram-se Conselheiros Vitalícios: Helena schmukler, jorge 
bittar e roberto saturnino braga.

Defender a Engenharia
o Conselheiro mais votado tradicio-
nalmente representa o terço eleito no 
discurso de posse. e este ano, ibá dos 
santos, escolhido pelos associados, 
ressaltou, entre diferentes pontos, a 
importância de não cessarem as dis-
cussões e propostas sobre empregabili-
dade digna, uma preocupação de todos 
os engenheiros, principalmente os 
mais jovens. preocupa a desnacionali-
zação das grandes empresas brasileiras, 
como a embraer e petrobras, quadro 

que tende a imprimir um cenário de 
desmonte cada vez maior nas áreas 
das engenharias.

“não pode haver desenvolvimento 
sem engenharia. não existe desen-
volvimento sustentável sem o conhe-
cimento local. não existe conheci-
mento sem a inclusão social de todos 
os personagens locais”, afirmou ibá 
dos santos. e reafirmou a necessidade 
de que, enquanto sociedade civil, o 
Clube de engenharia mantenha vivo 
o debate  sobre que lugar a automati-
zação do trabalho, com robôs e inte-
ligência artificial, deve ter no mundo 
— e utilizando, para isso, uma lente 
ética e voltada ao ser humano. 

entre muitas outras propostas ibá 
priorizou obrigatoriedade de alinhar 
a engenharia às discussões sobre pre-
servação do meio ambiente, um tópico 
que, diante de um cenário de crise 
climática, deixou de ser opcional. “so-
mos capazes sim e detemos tecnologia 
para defender a amazônia. aí estão 
as nossas academias e o inpe para 
confirmar o que dizemos”, afirmou 
ele, citando a recente crise internacio-
nal a respeito do desmatamento da 
maior floresta tropical do mundo.

Finalmente, o conselheiro mais votado 
ainda lembrou que a engenharia deve 
estar sempre alinhada à discussão 
social, das desigualdades do país e das 
possibilidades de enfrentá-las demo-
craticamente. “temos que defender a 
engenharia brasileira”, concluiu ibá 
dos santos.


