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Nos 75 anos do Conselho, conheça o início 
da luta pela regulamentação profissional 
e a nova formação exigida pelas mutações 
na área tecnológica.

INFRAESTRUTURA
Os entraves para a expansão 
da banda larga no Brasil





Criado no início do processo de industrialização bra-
sileira, por meio de decreto federal assinado pelo 
então presidente Getúlio Vargas, em 1933, o Crea-RJ 
passou por sensíveis transformações ao longo dos 
seus 75 anos de vida. 

Nas décadas seguintes, com o aporte indispensável 
de conhecimentos das profissões tecnológicas recém-
regulamentadas, deixamos para trás o perfil de país ex-
portador de produtos agrícolas primários para ingres-
sarmos em uma era de expansão do parque produtivo 
nacional e de fortalecimento do mercado interno.

O ciclo aberto no início nos anos de 1930 desem-
bocou na criação de empresas como a Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN), a Vale do Rio Doce e a Pe-
trobras, exemplos do inegável êxito da mudança de 
rota do país, mesmo que fatores externos e internos, 
ao longo desse percurso, tenham tornado acidenta-
do o nosso projeto de nação.

Em alguns momentos de sua trajetória, o Crea-RJ 
conseguiu livrar-se do fardo cartorial que o enredava 
em uma visão burocrática para se integrar a um de-
bate estratégico relacionado ao futuro do desenvol-
vimento brasileiro e regional.

Sabemos que, hoje, são muitos e diferentes os desa-
fios com os quais o profissional se defronta em suas 
atividades. Ao lado da especialização excessiva para 
alguns segmentos, exige-se dele uma formação am-
pla, com visão multidisciplinar e sensibilidade para 
contornar fatores produtivos que agravam as crises 
energética e ambiental.

Além da sólida formação, uma boa quantidade de 
profissionais também é fator crítico para a amplia-
ção da capacidade científico-tecnológica. Para isso, 
é necessário expandir a oferta de vagas no ensino 
superior, especialmente nas áreas afins do Sistema 
Confea/Crea. Ainda hoje, no Brasil, apenas 13% dos 
jovens entre 18 e 24 anos cursam a universidade.

As chamadas décadas perdidas de 80 e 90 foram 
um desestímulo às universidades e aos profissio-
nais do Sistema, levando os jovens à fuga de nos-
sas escolas e os profissionais ao desemprego ou à 
busca de outras profissões. Nos últimos anos, com 
a retomada do desenvolvimento, a situação, feliz-
mente, vem mudando.

A inovação tecnológica tornou-se, também, ingre-
diente determinante para a prosperidade do país. Es-
tima-se que 50% da produção de riqueza no mundo 
esteja vinculada à esfera do conhecimento. O preço 
de ficarmos à margem do domínio soberano do pro-
cesso inovativo poderá ser a estagnação.

De outro lado, o potencial de desenvolvimento 
brasileiro que se vislumbrou naquele início de 
século XX ainda não se realizou completamente.  
Temos a compreensão de que, sob novas condi-
ções internacionais e locais, é preciso persistir em 
um projeto de nação que seja capaz de unir dina-
mismo econômico, soberania técnico-científica e 
justiça com inclusão social. 

O Crea-RJ, nesses novos tempos, quer se transformar 
em instituição catalisadora do conhecimento dos 
profissionais, que ainda têm muito a contribuir na 
busca de soluções criativas para um ciclo renovado 
de desenvolvimento.

editorial

Renovando-se aos 75 anos

Agostinho Guerreiro
Presidente do Crea-RJ
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cartas
Nova Revista
Recebi a Revista do Crea-RJ de abril/
maio, edição 76. Como de praxe, está 
excelente em todas as matérias e arti-
gos. Destaco a entrevista com o pre-
sidente do Crea-RJ, Agostinho Guer-
reiro, que mostra os desafios que as 
nossas categorias têm que enfrentar 
no século XXI. Também ressalto a ma-
téria “Profissionais a serviço de todos”, 
a respeito da Lei 11888, do deputado 
federal Zezéu Ribeiro, sancionada em 
14 de dezembro de 2008.

Sugiro no próximo número da Revis-
ta do Crea-RJ uma matéria sobre os 
empreendimentos necessários para 
o Rio sediar a Copa do Mundo de 2014. Seria inte-
ressante uma abordagem ampla, envolvendo não apenas a reforma do Complexo 
do Maracanã, como também trânsito, estacionamento, rede hoteleira, áreas para 
que a torcida possa acompanhar jogos em telões, mapa turístico e cultural, entre 
outros aspectos.

Por fim, parabéns pela Revista.

Jesus da Paixão de Paula – Timóteo, Minas Gerais

ART
Considerando que a revista do Crea-RJ 
é um importante veículo de informa-
ção para, principalmente, os profis-
sionais cadastrados, creio ser interes-
sante a impressão da tabela das taxas 
de pagamento das ART’s, sempre que 
esta sofresse alguma alteração.

M. Fontes

NR: Caro Fontes, agradecemos a sua 
valiosa sugestão. 

Revista do Crea-RJ no Congresso norte-americano
A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos tem grande interesse nas publi-
cações dessa instituição. Apreciaríamos também receber a obra Mercado formal 
de trabalho dos profissionais do sistema Confea/Crea (Fisenge/Dieese) e outras 
que porventura tenham sido editadas recentemente, a fim de encaminhá-las à 
sede da Biblioteca, em Washington, D.C. Para facilitar a remessa, incluímos uma 
etiqueta com o endereço do nosso escritório  no Rio de Janeiro.

Esperando contar com o recebimento regular de suas publicações, apresentamos 
os nossos agradecimentos e subscrevemo-nos.

Debra McKern
Diretora – The Library of Congress – Rio de Janeiro Office

NR: Cara Debra MacKern, é com grande satisfação que informamos que a remessa dos 
exemplares está sendo providenciada. Agradecemos o interesse.

creaRJ 76
Revista do

Abril/Maio 
de 2009
ISSN 1517-8021

UM HORIZONTE DE DESAFIOS PARAA NOVA GESTÃOAgostinho Guerreiro quer inaugurar era de mudança junto com os profissionais e envolver o Conselho na solução de problemas que afligem a sociedade. Leia a entrevista especial com o novo presidente.

CRISE GLOBAL:oportunidade para investir em eficiência energética

História do 
abastecimento de água 
contada em livro
Durante o fórum “A Água do Rio e o 
Futuro da Água do Brasil”, na sede da 
Associação Comercial do Rio de Janei-
ro, foi lançado o livro “A Água do Rio: 
Do Carioca ao Guandu – A História do 
Abastecimento de Água da Cidade 
do Rio de Janeiro”. O livro, produzido 
pela Light, com apoio da Cedae, foi 
escrito pelo engenheiro José de Santa 
Rita, um dos maiores especialistas no 
assunto, que faleceu recentemente. 
Santa Rita foi conselheiro da “Memó-
ria da Cedae” e da Associação Brasilei-
ra de Engenharia Sanitária e Ambien-
tal (Abes) e diretor da Sociedade dos 
Engenheiros e Arquitetos do Estado 
do Rio de Janeiro (SEAERJ).

O livro do engenheiro aborda a histó-
ria do abastecimento de água na cida-
de do Rio de Janeiro, antes mesmo de 
sua fundação por Estácio de Sá. Rica 
em ilustrações, entre as quais se des-
tacam mapas e fotos da época, a obra 
evidencia a importância das obras re-
alizadas, dos primeiros chafarizes às 
grandes adutoras.

Assessoria de Comunicação da Cedae

Sua opinião é muito importante. Acompanhe as ações 
do Crea-RJ e envie idéias, sugestões ou críticas para o 
e-mail revista@crea-rj.org.brcreaRJ

Revista do
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Compromisso 
com a qualidade
ART atesta 
responsabilidade 
técnica de serviço 
ou obra e garante 
acervo técnico do 
profissional

“Pelo fio do bigode” era uma 
antiga forma popular para 

expressar confiança entre as partes 
de um acordo, significando que a 
palavra dada seria palavra cumpri-
da, sem a necessidade de assinaturas 
ou documentos. Se em outras épocas 
esse tipo de compromisso dava cer-
to ou não, a verdade é que, hoje, os 
tempos são outros. Com a crescente 
complexidade tecnológica, a produ-
ção de bens em massa e a diversifi-
cação dos serviços, um documento 
que ateste e comprove legalmente os 
direitos e deveres do consumidor e 
do prestador é fundamental.

No caso do Sistema Confea/Creas, 
o documento que atesta a autoria e as 
responsabilidades técnica e legal sobre 
uma obra ou serviço é a Anotação de 
Responsabilidade Técnica. Instituída 
por Lei, a ART é mais que uma obri-

gação legal, ela é um direito do contra-
tante, pois é o instrumento que confere 
as garantias jurídicas de um contrato, e 
um benefício para o profissional, pois 
comprova toda a sua experiência, atra-
vés do Acervo Técnico. 

Todo o Acervo Técnico acumu-
lado, ao longo dos anos, é fornecido 
ao profissional ou empresa, através 
de Certidão, que constitui instru-
mento idôneo de comprovação de 
qualificação técnica. “A ART defen-
de a sociedade. É uma declaração de 
respeito do profissional ou empresa 
à sociedade. E também é o Acervo 
que demonstra a habilitação técni-
ca de profissionais e empresas, por 
exemplo, nos processos de licitação 
pública”, afirma Cynthia Attié, co-
ordenadora da Regional Metropo-
litana, que ressalta, ainda, a ART 
como fundamental para o combate 
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às ações de leigos e para a preservação do mercado de 
trabalho para os profissionais.

DIVERSAS MODALIDADES
Uma modalidade pouco conhecida, mas que pode 

encorpar, em muito, os Acervos Técnicos de profissio-
nais e empresas é a ART Múltipla Mensal, utilizada na 
execução de serviços de curta duração (inferior a 30 
dias), de emergência (que a não execução possa colo-
car pessoas em risco ou causar prejuízo à sociedade, ao 
meio ambiente ou de bens materiais) ou rotineiros (que 
geram grande volume de Anotações).

Um exemplo da praticidade da utilização da ART 
Múltipla pode ser visto através das empresas de de-
detização. Como elas executam mensalmente dezenas 
desse tipo de serviço, não é necessário que para cada 
dedetização seja feita uma ART. O engenheiro agrôno-
mo responsável anota um único documento, no qual 
são descritos todos os serviços do mês e pelos quais se 
paga um valor fixo para cada um. Se o valor do serviço 
for até R$ 400,00, paga-se R$ 1,00 e se for a partir de R$ 
400,00 até R$ 4000,00, paga-se R$ 4,00 para cada um. 
Ou seja, se a empresa executar duzentos serviços de até 
R$ 400,00, constarão as duzentas descrições na ART 
Múltipla, que custará R$ 200,00.

“Uma vantagem importante dessa modalidade é 
que no Acervo Técnico da empresa fica registrado o 
volume total de serviços das ARTs Múltiplas, o que 
comprova experiência na hora de concorrências e lici-
tações”, lembra Cynthia.

Outros dois tipos de ART de grande importância, 
mas ainda pouco utilizadas, são a de Avaliações e Pe-
rícias Judiciais, efetuadas por profissionais do Sistema 
Confea/Crea por solicitação do Judiciário, e a de Con-
sultoria e Assessoria Técnica, quando estas não resul-
tam em obra ou serviço posterior. Além de também 
compor o Acervo Técnico, essas modalidades garantem 
que quem está realizando a ação é um profissional ha-
bilitado e com a atribuição técnica devida.  (V.M.)

institucional
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ART Online

Em funcionamento desde 2004, a ART Online é 
uma realidade no Crea-RJ. Atualmente responsá-
vel por mais de 70% das anotações realizadas, a 
ART feita através do Portal Crea-RJ oferece be-
nefícios como comodidade e praticidade aos 
profissionais, já que eles podem preencher o 
documento de casa ou do escritório, sem pre-
cisar procurar alguma unidade de atendimen-
to do Conselho. 

Com a implantação desse serviço, os pro-
fissionais e empresas passaram a contar com a 
realização da Certidão de Acervo Técnico, através do 
Portal do Crea-RJ. 

Para facilitar o preenchimento, tanto online como no papel, são disponibi-
lizados manuais que abrangem todas as naturezas de ART: Agrimensura, Agro-
nomia, Arquitetura, Civil, Elétrica, Geologia, Industrial, Química e Segurança. Os 
manuais podem ser acessados através do Portal Crea-RJ (www.crea-rj.org.br) ou 
retirados (versões impressas) nos locais de atendimento do Conselho.

No Portal Crea-RJ também é possível averiguar a situação cadastral, fazer o 
acompanhamento de solicitações, requerer novos registros e efetuar denúncias, 
solicitando a ação da fiscalização do Crea-RJ.



10 capa

Comemoração 
em grande estilo

Mais de 200 pessoas comparece-
ram à Sessão Solene em Come-

moração aos 75 anos do Crea-RJ, na 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), no dia 22 de 
julho, realizada por iniciativa do de-
putado estadual Gilberto Palmares, 
do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Diretores, conselheiros, representan-
tes de entidades de classe e de ensino, 
servidores do conselho, profissionais 
e lideranças da sociedade civil presti-
giaram a solenidade. Na ocasião, fo-
ram lançados o carimbo e o selo per-
sonalizado dos 75 anos do Crea-RJ, 
com a presença do Diretor Regional 
Adjunto dos Correios, José Carlos 

Julião. O presidente do Conselho, 
engenheiro agrônomo Agostinho 
Guerreiro, também tornou público 
o Edital do Prêmio Crea-RJ de Meio 
Ambiente e anunciou o lançamento 
de um boletim eletrônico especial 
sobre sustentabilidade ambiental: a 
Folha Crea-RJ Ambiente.

Em seu pronunciamento, Gilber-
to Palmares afirmou que o Crea-RJ 
é uma instituição que se fez presen-
te nas lutas pela democratização do 
Brasil e, por isso, merece a homena-
gem. O parlamentar ressaltou, ainda, 
que os profissionais da área tecnoló-
gica têm relevante papel a desempe-
nhar na sociedade contemporânea, 

Com plenário 
lotado, Crea-RJ 
celebra os seus 75 
anos na Assembleia 
Legislativa do 
Estado do Rio de 
Janeiro

Fotos: Hector Echebaster
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que transformou o conhecimento científico-tecnológico no principal insumo 
do desenvolvimento. 

Ao discursar, o presidente do Crea-RJ, engenheiro agrônomo Agostinho Guer-
reiro, destacou que o Conselho está se renovando para enfrentar os novos desafios 
das profissões tecnológicas. Ele lembrou, também, que o Rio de Janeiro vive uma 
fase de investimentos que dá dinamismo ao mercado. “Empresas privadas e estatais 
estão aumentando as oportunidades de emprego para os nossos profissionais. Ain-
da que haja uma crise no mundo, aqui no Brasil, temos capacidade de enfrentá-la”, 
salientou. Citou a Petrobras como exemplo de empresa que se transformou em 
uma das maiores do mundo por ter apostado na capacitação tecnológica.

Agostinho Guerreiro destacou, ainda, que a comemoração dos 75 anos é 
uma boa oportunidade para pensar o futuro da instituição e sua relação com 
o desenvolvimento do Rio de Janeiro e do Brasil. “Ao mesmo tempo em que 
celebramos a data, queremos renovar o Crea-RJ. Precisamos fazer dele um 
instrumento da sociedade brasileira e construir um país com qualidade de 
vida e dignidade para todos”, completou.

HOMENAGENS
Durante a solenidade, o presidente do Crea-RJ, Agostinho Guerreiro, 

homenageou a arquiteta Ilka Beatriz Albuquerque Fernandez; o professor e 
arquiteto Mauro Viegas; o engenheiro civil Francis Bogossian; os servidores 
do Conselho, Adilson Rodrigues dos Santos e Gino Borges; e a cineasta Ana 
Maria Magalhães, autora de dois documentários sobre o arquiteto Affonso 
Eduardo Reidy. Todos receberam certificados e Pin com logomarca comemo-
rativa dos 75 anos. O deputado Gilberto Palmares também prestou homena-
gem ao funcionário do Crea-RJ, Celso Sá.

Além do presidente do Conselho, Agostinho Guerreiro, e do deputado 
Gilberto Palmares, compuseram a mesa do evento o assessor do Confea, Osíris 
Barboza de Almeida, representando o presidente Marcos Tulio; o presidente 
do Crea-SP e coordenador do Colégio de Presidentes dos Creas, José Tadeu 
da Silva; o Diretor Regional Adjunto dos Correios, José Carlos Julião; a presi-
dente da Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas, Duaia Vargas; e o 
presidente da Associação dos Servidores do Crea-RJ, Robson da Matta.

O coral do Crea-RJ, no transcurso da cerimônia, executou clássicos da 
música popular brasileira e fechou o evento em grande estilo.  (C.B.)

O carimbo e o selo personalizado 
carregam um dos símbolos da cidade do 
Rio de Janeiro, o Cristo Redentor

Mauro Viegas, Francis Bogossian e Ilka Beatriz (ao lado do presidente do Conselho) receberam Certificado por sua destacada participação na história dos 75 anos do Crea-RJ.

Agostinho Guerreiro discursa sob o olhar atento do 
deputado Gilberto Palmares, na homenagem da Alerj 
ao Crea-RJ
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Uma trajetória de 

conquistas

Em 5 de junho de 1934, a Escola Na-
cional de Belas Artes presenciava 

um fato histórico, tanto para a categoria 
de engenheiros, arquitetos e agrônomos 
quanto para o conjunto da sociedade 
civil. Naquele dia, o então engenheiro 
civil Dulphe Pinheiro Machado presi-
dia a primeira sessão plenária do Con-
selho da 5ª Região, que englobava Rio 
de Janeiro, Espírito Santo e Distrito 
Federal. Focado no desenvolvimento 
das inovações tecnológicas e das técni-
cas profissionais como aliadas do pro-
gresso, o discurso de Dulphe delineava 
os primeiros passos do atual Crea-RJ e 
preparava a instituição para os desafios 
que enfrentaria.

Hoje, 75 anos depois, o Crea-RJ 
é uma instituição que presta serviços 
à sociedade e está presente nos mais 
diversos setores. “Esse ano de come-
moração tem nos permitido ver o 
reconhecimento do Crea-RJ como 
uma instituição importante dentro 
do estado. O Crea-RJ está inserido 
na “engenharia viva”. Participamos 
do acompanhamento de obras do 
PAC, dos preparativos para a Copa 
do Mundo, dos debates nas univer-
sidades sobre a formação dos profis-
sionais e a lei de engenharia e arqui-
tetura social, entre outros”, explica 

Agostinho Guerreiro, presidente da 
instituição em exercício.

A história do Crea-RJ tem iní-
cio em dezembro de 1933, com Getú-
lio Vargas, a partir da assinatura do 
Decreto Federal nº 22.569/1933, que 
regulamentava o exercício das profis-
sões de Engenheiro, Arquiteto e Agri-
mensor. O decreto estabelecia, ainda, 
a criação do Conselho Federal de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia – 
Confea, incumbido de dividir o país 
em oito regiões onde seriam instala-
dos os Conselhos Regionais. Assim, 
em 23 de abril de 1934, nascia o Crea-
RJ, ligado à 5ª Região. 

Durante as mobilizações pela re-
gularização das profissões na década 
de 30, era visível o aumento da massa 
crítica de profissionais, que começa-
vam a mostrar crescente vitalidade, 
mas que sofriam a concorrência des-
leal dos leigos. O cenário histórico 
exigia a criação de novas instituições 
devido, sobretudo, ao clamor pela 
modernização e pelas inovações tec-
nológicas que estavam por vir.

Após uma série de desmembra-
mentos, apenas em 1977, com a Re-
solução nº 251/1977, do Confea, a ins-
tituição passou a ter a jurisdição do 
estado, sendo chamada de Conselho 

capa

Interdisciplinaridade e 
inovação tecnológica são 
alguns dos desafios da 
realidade profissional atual

Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado do Rio de 
Janeiro. Com a regulamentação des-
sas atividades, a sociedade passaria 
a contar com a garantia de acesso a 
serviços realizados por profissionais 
tecnicamente habilitados.

NOVAS REALIDADES E DESAFIOS
Apesar dos desafios terem mu-

dado, os profissionais que hoje inte-
gram o Sistema Confea/Crea ainda se 
deparam com obstáculos inerentes à 
área tecnológica. Um dos pontos 
apontados pelo professor Ericksson 
Rocha e Almendra, diretor da Esco-
la Politécnica da UFRJ, diz respei-
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1792
O rei D. Luiz de Castro, 

2º Conde de Rezende, 

assina os estatutos 

aprovando a criação da 

Real Academia de Artilharia, Fortifica-

ção e Desenho. A partir daí, inicia-se 

o ensino de disciplinas que seriam a 

base da engenharia no Brasil.

Hector Echebaster

capa

to à multidisciplinaridade. Segun-
do ele, antes, as engenharias eram 
quase todas estanques, ou seja, um 
Engenheiro Civil quase sempre pas-
sava toda a sua vida trabalhando em 
Engenharia Civil. Hoje, no entanto, 
ocorrem dois fenômenos paralelos e 
aparentemente opostos. O primeiro 
é a proliferação de diferentes moda-
lidades da Engenharia – um processo 
gerado pelas pressões do mercado de 
trabalho, que deseja empregar jovens 
altamente especializados. Em sentido 
oposto, está a crescente interdiscipli-
naridade das aplicações desse conhe-
cimento. O que na realidade se exige 
é um profissional com condições de 
transitar entre todas as engenharias, 
não sabendo tudo, mas especialmen-
te treinado nos fundamentos da pro-

1880
Assinada a primeira lei regulamentando o 

exercício da Engenharia, ainda no Império e 

restrita ao serviço público (Lei nº 3.001, de 

outubro de 1880), que dizia que “os enge-

nheiros civis, geógrafos e agrimensores, e 

bacharéis nacionais e estrangeiros, formados 

em matemáticas, não poderão tomar posse 

de empregos ou comissões do Governo, sem 

apresentar seus títulos e cartas de habilitação”.

1862
O engenheiro Guilherme Schuch de 

Capanema, futuro Barão de Capanema, 

reúne um grande número de profissionais 

e propõe a formação de uma associação. 

O resultado dessa reunião é o Instituto 

Polytechnico Brasileiro, que tinha como 

principal foco a discussão de assuntos 

relevantes aos interesses da profissão.

Breve cronologia

avançar junto com a tecnologia”, 
opina o professor.

Em breve, a sociedade contará 
com cerca de 250 milhões de habi-
tantes, com um total de 8 milhões de 
quilômetros quadrados disponíveis. 
Isso significa que o aporte tecnológi-
co aos produtos industriais tende a 
ser crescente e que, a cada momento, 
os profissionais brasileiros ingressa-
rão em novas áreas de competição 
tecnológica com países tradicional-
mente mais desenvolvidos. 

“Temos a terceira maior produtora 
de aviões do mundo, algo inimaginável 
há 20 anos. Dominamos todo o ciclo 
do urânio, e com tecnologia totalmen-
te brasileira, algo também considerado 
pouco provável tempos atrás. Projeta-
mos e construímos satélites de cres-
cente complexidade. Extraímos petró-
leo de profundidades impensáveis há 
apenas uma década. Nossa medicina é 
das mais avançadas do planeta. Mas a 
mais séria de nossas carências, a maior 
das ameaças ao nosso desenvolvimen-
to, é a Educação. Apenas 13% de nossos 
jovens chegam à Universidade. Caso 
esse problema não seja imediatamente 
enfrentado, faltará aquilo que talvez 
seja a mais importante matéria-prima 
para o crescimento industrial: enge-
nheiros”, conclui o diretor da Escola 
Politécnica.  (I.C.)

fissão e com grande capaci-
dade de aprendizado. Uma 
consequência direta desse 
movimento é a necessidade 
de equipes multidisciplina-
res na execução de qualquer 
projeto de Engenharia.

Ericksson chama a aten-
ção para outro fenômeno 
que impacta a atual reali-
dade dos profissionais des-
se segmento: estudos mais 
recentes dizem que, a cada 
cinco anos, todo o conheci-

mento adquirido torna-se obsoleto, 
em se tratando de tecnologia. “Cinco 
anos é a duração de um curso de en-
genharia. Eu diria que o ideal é que, 
nos três primeiros anos os alunos 
de engenharia recebam uma sólida 
base nos conhecimentos que definem 
a engenharia. Nos dois últimos, ele 
receberia a especialização, hoje em 
um número de áreas cada vez maior. 
Esses dois últimos anos dariam ao 
aluno a empregabilidade necessária, 
pois as empresas querem profissio-
nais especializados. No entanto, se-
rão os três primeiros anos de curso 
que irão manter esse Engenheiro em-
pregado por toda a sua vida profis-
sional, pois essa sólida base científica 
é que lhe permitirá aprender novos 
dados, adaptar-se a novas realidades, 

Ericksson Rocha: “sólida base científica permite ao 
profissional adaptar-se a novas realidades”
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1933
Em 11 de dezembro, 

Getúlio Vargas assina 

o Decreto Federal nº 

22.569/1933, que regu-

lamenta o exercício da profissão de 

Engenheiro, Arquiteto e Agrimensor.

1934
Em 23 de abril, uma resolução do Confea 

cria os Conselhos Regionais. Nasce o Crea 

da 5ª Região (Rio de Janeiro, Espírito Santo 

e Distrito Federal), que é instalado em 5 de 

junho, na primeira sessão plenária, presidi-

da por Dulphe Pinheiro Machado.

1977
O Crea 13ª 

região (RJ) e 5ª 

região (Guanabara) 

fundem-se, formando 

o Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia do Estado 

do Rio de Janeiro.

O cenário histórico da regulamentação
Assessor do Confea e professor universitário, o engenheiro eletricista Edison 
Macedo lembra, nesta entrevista, os primórdios das lutas que levaram 
à regulamentação profissional, no início da década de 1930. Estudioso 
do assunto, ele conta como, nesses 75 anos, o Sistema Confea/Crea se 
transformou em uma das complexas organizações multiprofissionais do 
mundo, com quase um milhão de integrantes. Macedo também ressalta a 
crescente importância social das profissões da área tecnológica.

REVIsTA Do CREA-RJ – Quais os 

fatos mais marcantes que orientaram a 

criação do Sistema Confea/Crea?

EDIson MACEDo – O advento da 

regulamentação da profissão, num mo-

mento histórico de modernização das ins-

tituições nacionais, sob a empolgação cí-

vica do processo constituinte de 1933/34, 

representou, para os profissionais, uma 

conquista acalentada praticamente desde 

os albores da nação independente e, para 

a sociedade, uma importante organização 

social incumbida da defesa da incolu-

midade pública. Depois da independên-

cia, decretos imperiais estabeleceram, 

por exemplo, em 1828, exigências para a 

apresentação de projetos e exercício da 

função de empreiteiro. Já em 1862, foi a 

vez da obrigatoriedade do diploma de 

engenheiro civil para a execução de obras 

públicas. E em 1871 veio a exigência de di-

ploma e do tempo de prática profissional 

para o exercício de cargos públicos. 

REVIsTA Do CREA-RJ – E como se 

apresenta atualmente esse Sistema pro-

fissional?

EDIson MACEDo – Aquela se-

mente transformou-se num dos maiores 

sistemas profissionais do planeta, inte-

grado por mais de duas mil entidades 

associativas, sindicais, de ensino superior 

e médio, um conselho federal, 27 conse-

lhos regionais e uma Mútua de assistência 

aos profissionais. É um complexo sistema 

multiprofissional, cujos integrantes, quase 

um milhão, contribuem com seu trabalho 

responsável para a realização de mais de 

60% do PIB. 

REVIsTA Do CREA-RJ – E quanto à 

função social?

EDIson MACEDo – A esse respeito, 

o Sistema Confea/Crea tem se esforçado 

para fugir às amarras de uma atuação mera-

mente corporativista e procurado desenvol-

ver uma ação social à altura das finalidades 

que presidiram sua criação, em 1933, e sua 

consolidação em 1966. Dão provas da in-

cansável busca de eficácia social por parte 

desse Sistema os Programas de Engenha-

ria, Arquitetura e Agronomia Públicas e os 

Fóruns Temáticos, abordando, por exem-

plo, a transposição das águas do Rio São 

Francisco e a sustentabilidade das cidades.

REVIsTA Do CREA-RJ – Hoje, ele se 

envolve mais no debate sobre estratégias 

de desenvolvimento para o Brasil?

EDIson MACEDo – Para manter 

seus integrantes permanentemente atua-

lizados sobre as diversas conjunturas onde 

atuam os profissionais, um projeto específi-

co foi concebido e implantado em 2007: o 

Pensar o Brasil – Construir o Futuro da Na-

ção, que se propõe a promover e qualificar o 

debate sobre políticas públicas. Este projeto 

implantou dez núcleos estaduais em 2008 e 

parte agora para a instalação de novos nú-

cleos nos demais estados brasileiros.

Divulgação
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Parceria para o 
desenvolvimento
Cooperativa de engenheiros e 
arquitetos peritos trabalha na 
implantação do Arco Rodoviário
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quais precisamos designar um valor 
de mercado que seja favorável tanto 
à União quanto aos proprietários”, 
diz Gino. 

Ériel comemora o contrato fir-
mado com a empresa Loar Engenha-
ria, incumbida do planejamento do 
pool de empresas vencedoras da con-
corrência das obras de implantação 
do Arco Metropolitano, e a oportu-
nidade de poder participar, com a co-
operativa, de uma obra de tamanho 
porte. “Será uma rodovia de primei-
ra classe, que vai se caracterizar como 
corredor gerador de desenvolvimen-
to. Vai permitir que a capacidade de 
importação e exportação do porto 
de Itaguaí seja incrementada e que a 
Baixada Fluminense se renove como 
pólo logístico de carga. As mudanças 
que o Arco trará para a economia do 
Rio serão radicais e muito positivas”, 
completa.  (M.A.) Re

vi
st

a 
do

 C
re

a-
RJ

 • 
Ju

nh
o/

Ju
lh

o 
de

 2
00

9

Fundada em 2008 por um grupo 
de profissionais filiados ao Insti-

tuto Brasileiro de Avaliações e Perí-
cias (IBAPE-Nacional) e ao Instituto 
de Engenharia Legal (IEL), a COO-
PEA, primeira cooperativa de enge-
nheiros e arquitetos peritos do Rio 
de Janeiro, está à frente do processo 
de avaliação e desapropriação que 
vai viabilizar a construção do Arco 
Rodoviário do Rio de Janeiro pelo 
DER (Departamento de Estradas e 
Rodagem do Rio de Janeiro). Embo-
ra exista um debate em curso sobre 
essa forma de prestação de serviços, 
o cooperativismo vem ganhando for-
ça em certas áreas profissionais como 
a de perícias e avaliações.

O empreendimento – cujo custo 
está avaliado em cerca de R$ 800 mi-
lhões – está sendo realizado através 
de uma parceria entre os governos 
Estadual e Federal e vai possibilitar 
a reestruturação da malha rodoviária 
do Estado do Rio. O Arco vai ligar o 
Porto de Itaguaí à BR-101 e terá 145 
km de extensão, atravessando os mu-
nicípios de Duque de Caxias, Nova 
Iguaçu, Seropédica, Japeri, Itaguaí, 
entre outros. Nesses locais, três mil 
propriedades precisarão ser desloca-
das para dar lugar à rodovia. 

COMITIVA DE PROFISSIONAIS
O trabalho que vem sendo reali-

zado pela COOPEA consiste na ava-
liação dos imóveis e terrenos para in-
denização das famílias e proprietários 
que terão seus bens desapropriados. 
“Realizamos uma pesquisa de mer-
cado e aplicamos as normas técnicas 
para fazer os cálculos de avaliação”, 
explica a engenheira civil Ériel de 
Velasco, presidente da cooperativa, 
que conta com 25 peritos judiciais 
reconhecidos em suas áreas de atu-
ação, como José Schipper, ex-vice-
presidente do Crea-RJ. 

A avaliação é realizada por uma 
comitiva de 20 profissionais que ana-
lisa as benfeitorias de cada proprie-
dade com base em um banco de da-
dos minucioso produzido pelo DER. 
“Foi feito um cadastro rigoroso e de-
talhado com o levantamento de to-
dos os terrenos, incluindo até as ár-
vores e plantas do local. Utilizamos 
esse documento para fazer a análise 
das propriedades e estabelecer seu 
valor”, explica o arquiteto perito 
Gino Bianchi. 

A previsão é de que o Arco Me-
tropolitano esteja concluído até o 
final de 2010. Cerca de mil proprie-
dades já foram avaliadas pela COO-
PEA num processo que foi iniciado 
em 2008 e deve durar ainda cerca de 
10 meses. “A maior dificuldade do 
trabalho são os diferentes tipos de 
propriedades que encontramos, já 
que há áreas urbanas e rurais, para as 

ériel de Velasco, na Web Rádio do Crea-RJ: “o Arco trará mudanças positivas para a economia do Rio”
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Larga insatisfação

A busca pela qualidade 
da banda larga no 
Brasil ainda esbarra em 
problemas técnicos e 
falta de regulação

Instabilidade, velocidade baixa, cobertura insuficiente 
e interrupções repentinas. Essas são algumas das fre-

quentes reclamações dos usuários de banda larga no país, 
que hoje já somam cerca de 22 milhões de pessoas. Além 
das reclamações usuais sobre o serviço, a falta de investi-
mentos para o acesso de mais pessoas à conexão rápida é 
outro ponto que tem deixado os brasileiros para trás. Um 
estudo realizado no ano passado pelas Universidades de 
Oxford e de Oviedo, sob encomenda da empresa Cisco, 
analisou a qualidade da internet rápida em 42 países e 
o Brasil ficou em 38º lugar, à frente somente de Chipre, 
México, China e Índia.  

Um dos pontos que deixa o país longe do topo desse 
ranking é a velocidade. Enquanto a média mundial é de 
13 Mbps, no Brasil, cerca de 90% dos assinantes têm até 
2 Mbps de velocidade. Essa diferença vai direto para as 
máquinas dos usuários, que não conseguem fazer o uso 
adequado dos aplicativos que existem hoje, como vídeos 
online, bate-papo com vídeo e troca de arquivos.

“Quanto mais os aplicativos na internet avançam, 
mais vai se exigir da banda larga. E se a banda larga não 
funcionar de forma adequada, os usuários vão precisar 
restringir o acesso a determinados serviços. Uma pessoa 
que tem uma conexão de 512Mbps, por exemplo, não con-
segue assistir a vídeos pela internet”, explica Milton Kao-
ru Kashiwakura, coordenador técnico do PTTMetro, um 
projeto do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIbr) 

Divulgação

Milton Kaoru: “qualidade média da banda larga brasileira 
ainda está bem aquém de outros países
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que promove e cria a infraestrutura 
necessária para a interconexão di-
reta entre as redes que compõem a 
Internet Brasileira.

Para Milton, a qualidade mé-
dia da banda larga brasileira ainda 
está bem aquém de outros países 
por diferentes motivos, mas um dos 
principais é a falta de investimento 
do Governo em políticas de incen-
tivo para o setor. “Se conversarmos 
sobre investimentos com empresá-
rios estrangeiros, por exemplo, eles 
alegam que não investem mais no 
Brasil porque os impostos são altos. 
A alfândega é outro problema con-
siderável. No exterior, as empresas 
podem fazer uma programação para 
comprar equipamentos, servidores, 
por exemplo, e eles chegam em um 
prazo bem curto. Aqui no Brasil, 
por conta da burocracia, o empresá-
rio tem que fazer uma reserva técni-
ca e esperar cerca de seis meses, sem 
falar nos impostos. A CGIbr tem 
um estudo que comprova que os 
brasileiros chegam a hospedar sites 
no exterior para baratear os custos”, 
revela Milton.

FALTA FISCALIzAçãO
Para Bruno Souza, engenheiro 

especialista em distribuição de mí-
dias na internet, a falta de incenti-
vos, somada à falta de regulamen-
tação, torna o cenário ainda menos 
confortável. Isto porque, como a 
internet é considerada serviço de 
valor adicionado e não de teleco-
municações, a Anatel só pode punir 
se conseguir provar que o problema 
da velocidade ou da interrupção do 
serviço é no modem, já que a legis-
lação só considera o serviço das ope-
radoras até o aparelho do cliente.

“Não existe uma entidade que 
regule ou supervisione a qualidade 
da banda larga. Os preços são exces-

sivamente altos e a qualidade baixa, 
principalmente no que diz respeito 
ao atendimento e suporte. É comum 
encontrarmos funcionários despre-
parados para lidar com o consumi-
dor”, opina Bruno Figueiredo, acres-
centando que há um abuso por parte 
de algumas empresas. “Muitos pro-
vedores fazem propaganda, ofere-
cendo uma dada taxa de transmissão 
quando não são capazes de entregar 
nem metade do acordado, chegando 
inclusive a bloquear acessos de pro-
gramas de compartilhamento (Emu-
le, Kazaa, Azureus etc), visando não 
congestionar suas redes. A questão 
é que eles se beneficiam por cláusu-
las contratuais que os consumidores 
costumam ignorar, afirma”.

Para o engenheiro, há soluções, 
mesmo o cenário hoje não sendo um 
dos mais animadores, “existe o ar-

gumento de que o perfil brasileiro 
requer soluções mais simples e eco-
nômicas, justificando investimentos 
menores em curto prazo, porém 
com uma pequena vida útil. Acho 
mais válido pensar em investimen-
tos maiores, mais abrangentes, esca-
láveis e de longa durabilidade, com 
uma implementação por etapas. Isso 
na questão dos investimentos em in-
fraestrutura. Tem também os aspec-
tos competitivos. As empresas com 
melhores preços e serviços vão gerar 
uma cobrança contínua para suas 
concorrentes, e quem ganha tam-
bém é o consumidor”, acrescenta.

MEDIR PARA MELHORAR
Para tentar coibir os problemas 

de qualidade que os assinantes de 
banda larga do país têm enfrentado, 
o Comitê Gestor, em parceria com 
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a Anatel, a Rede Nacional de Pes-
quisa (RNP) e o Inmetro, realizará 
uma pesquisa inédita no país para 
medir a velocidade das conexões. A 
ideia é, além de permitir que o usu-
ário saiba a verdadeira velocidade 
da sua conexão, identificar possíveis 
atrasos na entrega de aplicações di-
versas, assim como instabilidades e 
interrupções dos serviços.

“Ainda não foi feita uma ava-
liação profunda sobre a satisfação 
geral dos usuários com os serviços 
prestados. O objetivo é saber como 
o serviço de banda larga está sendo 
oferecido, qual é a qualidade dele. 
Não será uma percepção, e sim uma 
medição efetiva da velocidade a 
cada momento”, explica Milton.

Segundo ele, antes que o resul-
tado da pesquisa seja divulgado, 
as operadoras serão notificadas 
para que deem respostas à socie-
dade. Depois dessa primeira fase, 
o objetivo é que a medição se tor-
ne rotina. “Acreditamos que essas 
medições vão ajudar o mercado a 
tornar-se mais competitivo e a ideia 
é que isso se reflita no consumidor. 
Queremos que aquele que oferece o 
serviço fique mais preocupado com 
a sua qualidade. E não só da banda 
larga, mas do atendimento geral”, 
reforça Milton.

Para Bruno, um dos pontos 
de atraso do Brasil em relação aos 
demais países é justamente na tec-
nologia de transmissão de dados. 
“Em países de ponta, como EUA, 
Japão, Coréia e Suécia, as fibras óti-
cas estão chegando até a casa dos 
usuários (FTTH) com velocidades 
superiores a 100Mbps. Isso permite 
aos usuários o consumo de serviços 
diversificados, como vídeos em alta 
definição, com mais qualidade”, 
conclui.  (H.R.)

A ainda pouco explorada Web 2.0 

Blogs, redes sociais, jogos eletrônicos compartilhados e sites, 
como Wikipedia, YouTube, eBay, del.icio.us e Google Earth. A cha-
mada Web 2.0, formada por sites interativos que estão sempre em 
fase de testes e introduzindo novas funções, mudou definitivamen-
te a relação das pessoas com a internet. Mas, afinal, como manter 
os padrões de tecnologia, design e usabilidade que dominaram boa 
parte desses canais a favor dos usuários e das empresas?

Segundo Carlos Nepomuceno, professor do MBA em Gestão 
do Conhecimento da Coppe/UFRJ, não resta dúvida de que quanto 
mais gente puder ter acesso aos canais de conhecimento, melhor. 
Por isso, o que ainda falta são investimento e sabedoria para facili-
tar o acesso das pessoas e garantir a qualidade dos serviços. “A tec-
nologia é neutra e permite muitas coisas. Você faz o que quiser. Mas 
não basta saber usá-la. É preciso ter uma proposta de mudança. Em 
alguma parte do nosso sistema, pode-se introduzir um ciclo novo. 
Um grupo de pessoas que modificasse a lógica atual”, opina.

Embora a Web 2.0 seja uma indutora de conhecimento e este-
ja possibilitando a massificação da internet, para que isso ocorra 
efetivamente, segundo Nepomuceno, é preciso diminuir as “ilhas” 
(concentração da banda larga em poucos lugares) e os “desertos” 
(falta de acesso à internet) que ainda existem no Brasil. Para ele, 
essa mudança de paradigma na internet, que surgiu para atender 
à demanda de consumo de informação, vai exigir cada vez mais da 
tecnologia, gerando um círculo virtuoso. “Antes um jornalista pu-
blicava um artigo na internet e era estático. Hoje quando ele publi-
ca um artigo, as pessoas fazem comentários sobre ele. Além disso, 
o próprio leitor pode enviar seus artigos para serem publicados”, 
exemplifica.

Nepomuceno cita ainda a massificação da internet como impul-
sionadora de uma inevitável mudança cultural que deve ser usada 
em benefício da sociedade. “A partir do momento em que as pesso-
as podem comprar o bilhete do cinema pela Internet, o bilheteiro 
do cinema muda de papel. A mesma coisa acontece com o caixa do 
banco. Como ele agora sabe que os clientes fazem movimentações 
bancárias pela internet, deve também mudar o seu papel diante 
desse público. Essa mudança na intermediação dos processos, que 
não é a primeira vez que acontece no mundo, vai requerer não so-
mente mais tecnologia, mas pessoas habilitadas. A internet não é 
nada sozinha. Ela pode ajudar se a gente souber usá-la em benefí-
cio da sociedade. O que nós vamos fazer com tudo isso depende da 
nossa capacidade criativa”, completa. 



22 cidade22

Áreas de Renovação 
Econômica em foco

Associação Comercial do Rio de 
Janeiro propõe gestão privada de 
áreas públicas e provoca polêmica 
em Seminário no IAB-RJ
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cidade

No dia 9 de junho de 2009, acon-
teceu no auditório do Instituto 

dos Arquitetos do Brasil (IAB-RJ) 
um debate sobre a criação das Áre-
as de Renovação Econômica (ARE). 
O projeto, de autoria da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), 
foi inspirado na experiência inter-
nacional do Business Improvement 
Districts (BID), que tem por objetivo 
viabilizar jurídica e economicamen-
te a gestão privada de áreas públicas 
consideradas passíveis de renovação 
econômica e urbanística. 

O projeto desenvolvido pela 
ACRJ terá impacto em todo terri-
tório nacional, pois, para sua viabi-
lidade, será necessária a aprovação 
de uma Emenda Constitucional per-
mitindo a cobrança do novo tributo 
que seria destinado a melhorias na 
área definida para a sua implanta-
ção, informa a presidente do IAB-RJ, 
Dayse Góis. Foram feitos estudos para 
um projeto-piloto a ser configurado 
no eixo das avenidas Chile e Almirante 
Barroso, abrangendo a avenida Repú-
blica do Paraguai e a rua Lélio Gama. 

O projeto ARE foi apresentado 
no encontro da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) em fevereiro des-
te ano, em Brasília, e logo após, em 
uma nova reunião no Ministério 
das Cidades, com representantes da 
ACRJ e de outros segmentos da so-
ciedade que participam do Conselho 
das Cidades. Segundo a ACRJ, a ideia 
é que o próprio Ministério encami-
nhe o projeto ao Congresso Nacio-
nal através de Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC).

Segundo a presidente do IAB-RJ, 
o debate aconteceu por iniciativa da 
própria ACRJ, preocupada em dis-
cuti-lo com arquitetos e urbanistas, 
e teve a acolhida imediata da direto-
ria da entidade, que concorda com a  
necessidade de ampliar a discussão 

sobre o tema. Estiveram presentes 
à mesa o diretor da ACRJ, Orlando 
Lima;  o arquiteto e ex-secretário 
municipal de urbanismo Augusto 
Ivan; a arquiteta Adriana Larangeira, 
diretora do IAB-RJ; e a presidente 
da instituição, Dayse Góis, que atuou 
como moderadora do encontro, que 
reuniu associados e representantes de 
outras entidades da sociedade civil e 
universidade. 

ADAPTAçãO PARA O BRASIL
Orlando Lima iniciou sua apre-

sentação com um breve histórico do 
BID, narrando a origem da ideia, de-
senvolvida ainda na década de 70, por 
comerciantes no Canadá. Procurou 
mapear o contexto social da época e 
as virtudes da iniciativa que, em sua 
opinião, se tornou “best practice de 
arranjo institucional de governança 
urbana, exportado para vários luga-
res no mundo”. 

Segundo Lima, o modelo pro-
posto pelo BID também sofreu adap-
tações para a realidade brasileira. O 
projeto propõe uma resolução dos 
problemas de sustentação econômi-
ca para a área a ser revitalizada. Este 
modelo tem como propostas estrutu-
rais a organização de investimentos 
privados, o atendimento às demandas 
das áreas, a parceria público-privada 
(PPP), a implementação de serviços 
como limpeza pública e seguran-
ça, ações de marketing em conjun-
to, melhoria do mobiliário urbano, 
construção de estacionamento, além 
de contrapartida social. 

A estratégia utilizada pelo BID 
contra o abandono de alguns centros 
urbanos mundiais, segundo Orlando 
Lima, foi a mobilização de um con-
junto de serviços e ações para o en-
frentamento desse quadro de desca-
so. Isso foi viabilizado, disse ele, por 
meio de um modelo de governança 

público-privada que custeou a revita-
lização das áreas, sem excluir os mo-
radores. De acordo com Lima, houve 
redução da criminalidade, retorno e 
aumento do público consumidor, au-
mento nas vendas, retenção e atração 
de novas empresas, ocupação de imó-
veis abandonados e criação de pólos 
de entretenimento. 

“O BID tem sua estrutura base-
ada na lei, que possibilita a contri-
buição empresarial e o voluntariado. 
No Brasil não pode ser criada uma 
estrutura como a do BID, porque é 
inviável constitucionalmente. Faz-se 
necessária a criação de uma Emenda 
Constitucional, regulamentada  em 
lei complementar. Em seguida, tor-
na-se obrigatória uma lei municipal, 
que servirá para estabelecer os proce-
dimentos do projeto naquele muni-
cípio e por último, o decreto muni-
cipal, que institui a ARE em função 
dos quesitos legais”, afirmou Lima. 

Na opinião do Diretor da ACRJ 
alguns mitos em relação ao projeto 
da ARE precisam ser quebrados “A 
ARE não irá substituir os serviços 
públicos. A proposta é que o tributo 
venha a acrescentar uma camada de 
serviços e ações em conjunto que irão 
movimentar o comércio e a vida so-
cial local. Também não foi invenção 
do grande capital. Nasceu de comer-
ciantes interessados em revitalizar o 
seu comércio. Nosso foco principal é 
a melhoria da qualidade do ambien-
te urbano”, diz Orlando Lima. Ele 
finalizou a apresentação afirmando 
que “a ARE não é um novo impos-
to, não diminui a responsabilidade 
do poder público, não promove a 
exclusão social, não é a privatização 
de um espaço público e não se baseia 
em subsídios”.

O debate se iniciou com o arqui-
teto Augusto Ivan, ex-secretário Mu-
nicipal de Urbanismo, que elogiou 
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a proposta da ARE. Ele destacou as 
vantagens de não ser um condomí-
nio fechado e a obrigação da parti-
cipação financeira dos comerciantes 
do local em prol de benefícios, “que 
se reverterão em lucros”. Comentou 
que a cidade do Rio de Janeiro já vem 
ensaiando iniciativas organizacionais 
bem sucedidas, como o Saara (Socie-
dade de amigos e adjacências da rua 
da Alfândega), a Rua da Carioca e a 
do Lavradio. Mas chamou a atenção 
para o fato de que muitas iniciativas 
semelhantes começaram bem, mas 
depois declinaram por falta de sus-
tentabilidade financeira. Ele pediu ao 
diretor da ACRJ mais esclarecimen-
tos sobre a cobrança da taxa, ao que 
Orlando Lima respondeu: “para ser 
custeada, a ARE contará com uma 
contribuição especial cobrada pela 
prefeitura e repassada aos gestores do 
projeto. A partir do momento que 
for aprovado pela maioria, a contri-
buição passa a ser obrigatória”. 

OUTROS INSTRUMENTOS
Em seguida, a arquiteta Adriana 

Larangeira instigou os participantes 

a refletirem sobre uma série de as-
pectos relacionados a este novo ar-
ranjo institucional e às respectivas 
alterações legais focadas na gestão de 
trechos da cidade e sua sobreposição 
com o marco regulatório atual de 
gestão urbana. Utilizou-se dos mes-
mos exemplos trazidos por Augusto 
Ivan (Saara, Rua do Lavradio etc), 
salientando que são casos de arran-
jos que já existem e se conformam de 
maneira voluntária e informal. 

Ela levantou alguns problemas 
que vê na ação pontual da gestão da 
ARE. Citou o exemplo da exporta-
ção para as áreas limítrofes de pro-
blemas resolvidos no local, mas não 
enfrentados estruturalmente, como a 
violência pública e a desordem urba-
na. Tal fenômeno, segundo Orlando 
Lima, não foi registrado na literatura 
sobre as experiências estrangeiras. 

Em seguida, Adriana Larangei-
ra lembrou que já existem instru-
mentos, como o Plano Diretor e o 
Estatuto das Cidades, para resolver 
essas questões de requalificação 
urbana, sem a introdução de mais 
um “imposto”. Por fim, convidou o 

público a refletir de que maneira o 
novo arranjo institucional pode nos 
aproximar de uma cidade mais justa 
e sustentável, superando a tendência 
à segregação sócio-espacial inerente 
à cidade capitalista.

Depois, o debate se dividiu em 
três grupos de questões. Um primei-
ro grupo teve foco na tentativa de en-
tendimento da natureza da cobrança 
e da necessidade de se alterar a cons-
tituição. Foi questionado se isso não 
seria uma taxa, uma contribuição de 
melhoria, ou mesmo se este arranjo 
não poderia ser objeto de uma opera-
ção consorciada, prevista no Estatuto 
das Cidades. Orlando Lima respon-
deu caso a caso, defendendo o resul-
tado dos estudos feitos por assessoria 
contratada, que apontam para a ne-
cessidade da nova contribuição. 

Um segundo grupo de perguntas 
teve foco na valorização imobiliária 
decorrente dos investimentos realiza-
dos no local, e na relação entre esta va-
lorização e a possível expulsão de pe-
quenos comerciantes hoje instalados.  
Augusto Ivan disse que “é claro que 
ocorrerá uma mudança do perfil dos 
comerciantes locais, nada diferente do 
que acontece hoje na Rua do Lavradio, 
através de regras de mercado”. 

A diretora do Crea-RJ, arquiteta 
Sonia Le Cocq, por exemplo, se mos-
trou preocupada com o valor da taxa 
cobrada e o impacto causado em áre-
as circunvizinhas. Também alertou 
que o direito de ir e vir nessas áreas 
pode ser afetado. “Um mendigo po-
derá se alojar nelas?”, indagou. Sonia 
Le Cocq questionou o risco de haver 
uma apropriação seletiva do espaço 
público. “Essas áreas podem se tor-
nar ilhas de beleza e o resto da cida-
de continuar com os mesmos proble-
mas”, criticou.

Um terceiro grupo de questões 
estava relacionado às regras de-

cidade

Hector Echebaster

A presidente do IAB-RJ, Dayse Góis, defende a ampliação do debate sobre a ARE  
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mocráticas para a constituição da 
ARE, na medida em que o proje-
to é aprovado por uma maioria de 
proprietários comerciantes, pas-
sando depois a gerar uma contri-
buição compulsória que incidirá 
sobre o valor do IPTU. Algumas 
falas questionaram a própria no-
ção de democracia introduzida 
pelo instrumento, na medida em 
que a democracia moderna tam-
bém tem mecanismos de proteção 
de minorias. Foi criticada a defini-
ção dessas regras no texto da PEC, 
onde a matéria não está explicita-
da. Orlando Lima justificou que a 
assessoria jurídica contratada pela 
ACRJ entendeu que isso seria ma-
téria de Lei Complementar. 

Risco de desagregação social
No momento em que no Brasil buscam-se soluções para o problema da revitalização econômica de centros urbanos, o ARE é 

apresentado como um projeto viável. Sua inspiração vem dos BIDs, um modelo que há mais de 30 anos tem sido empregado no 
Canadá e nos Estados Unidos. Embora esse modelo seja reconhecido como bem-sucedido na promoção de empreendimentos 
residenciais, no desenvolvimento do comércio varejista e das estratégias de marketing, estudos de casos realizados em diferentes 
países revelaram alguns pontos preocupantes. 

No que concerne ao caráter político-democrático do projeto, pesquisadores têm criticado a sua estrutura organizacional. Em 
primeiro lugar, questiona-se a prática de privatização de serviços tradicionalmente públicos. Em segundo lugar, estudos realiza-
dos alertam para a representação desigual dos residentes e das classes menos privilegiadas, assim como para o direito de voto 
que delega mais autoridade aos grandes proprietários. Teme-se, com a aprovação da lei, que haja uma regulamentação excessiva 
do espaço público por parte das AREs. 

Com relação aos serviços prestados por essas organizações e suas consequências práticas, as preocupações fundamentam-
se basicamente no problema potencial de uma tendência ao favorecimento dos anseios de classes econômicas mais privilegia-
das. Há críticas de que os projetos de revitalização econômica de áreas comerciais acabam por atrair consumidores com maior 
poder aquisitivo para comprar, morar e divertir-se no centro, afastando as classes mais baixas. O risco, neste caso, ou seja, no 
campo das práticas cotidianas, é o da intensificação da segregação social e da gentrificação. 

Dessa forma, os comentadores das experiências internacionais chamam a atenção para o papel dessas organizações na ela-
boração de políticas e a ameaça de que elas possam minar o uso do espaço público. O centro tem um significado importante na 
vida social da cidade. O centro é o lugar das interações, das trocas e onde pessoas de diferentes classes sociais podem encontrar-
se. Como território neutro, no centro há o sentimento de que a cidade pertence a todos. Portanto, se a dimensão econômica se 
sobrepuser à dimensão social, se os diferentes grupos sociais deixarem de interagir no centro, o resultado poderá ser a perda da 
vida pública da cidade e o enfraquecimento de sua coesão social.

Cristiane Motta de Freitas
Pesquisadora do Observatório das Metrópoles do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ)

Por fim, Cristiane Motta, dou-
toranda do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano e Regional 
(IPPUR/UFRJ), que está pesquisando 
a ARE em todo o mundo e publicará 
brevemente o seu relatório, pergun-
tou por que o modelo utilizado na 
África do Sul, onde o poder público 
tem participação acionária, não foi 
levado em conta, uma vez que o con-
texto urbano brasileiro se assemelha 
mais a ele do que ao de países como 
Canadá, EUA e Inglaterra. Orlando 
Lima disse que essa alternativa mere-
ce um estudo mais profundo. 

Encerrando o seminário, a pre-
sidente do IAB-RJ, Dayse Góis, disse 
estar satisfeita com o resultado das 
discussões, confirmando a necessida-

de de se debater amplamente a ques-
tão, tanto quanto foram debatidos 
durante anos instrumentos como o 
Estatuto da Cidades. Ela disse que 
o IAB-RJ estará sempre aberto para 
esse debate. Informou ainda que, em 
contato com a  Assessoria Parlamen-
tar do Ministério das Cidades e com 
o Secretário Executivo do Conselho 
das Cidades, Elcione Diniz,  soube 
que o projeto de ARE encontra-se 
em discussão na Secretaria Nacional 
de Programas Urbanos, na Comissão 
de Planejamento e Uso e Ocupação 
do Solo, mas ainda não foi apresen-
tado oficialmente ao Conselho. 

(Colaboração: Assessoria 
de Imprensa do IAB–RJ)

cidade
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campo

Controle de 
doenças no campo

Congresso de Fitopatologia discute 
qualidade e competitividade da 
agricultura na era biotecnológica

Atualmente, inúmeras pesquisas 
sobre o controle de doenças e 

pragas na agricultura brasileira estão 
sendo realizadas, fomentando dis-
cussões e soluções inovadoras para a 
preservação do meio ambiente e da 
qualidade dos alimentos consumidos 
pela população. Dentro dessa pers-
pectiva, a Sociedade Brasileira de Fi-
topatologia promoverá, no período 
de 3 a 7 de agosto, no Windsor Barra 
Hotel, o XLII Congresso Brasileiro 
de Fitopatologia – ciência que estu-
da as doenças de plantas, os agentes 
causadores e seus vetores. O evento 
caracteriza-se  por ser o mais impor-
tante no Brasil no contexto da sani-
dade vegetal, fator básico para o su-
cesso da agricultura, desde a familiar 
até aquela voltada ao agronegócio de 
exportação.

De acordo com o presidente do 
Congresso e da Sociedade Brasileira 
de Fitopatologia, engenheiro agrô-
nomo Paulo Sergio Torres Brioso, o 
tema escolhido para esta edição foi 
“Fitopatologia: ciência, evolução e 
perspectivas na era biotecnológica” 
que, segundo ele, coincide com o 
objetivo do Ministério da Agricul-
tura de promover o desenvolvimento 
sustentável e a competitividade do 

agronegócio em benefício da socie-
dade brasileira. “Além de contribuir 
indiretamente com a geração de em-
prego e de renda, a fitopatologia au-
xilia no aumento da qualidade e da 
produtividade dos produtos agríco-
las, na sustentabilidade e no desen-
volvimento do agronegócio”, ressalta 
Paulo Sergio Brioso.

INTEGRAçãO PROFISSIONAL
A importância do evento para o 

Rio de Janeiro é enorme, já que o es-
tado é uma porta de entrada e saída 
de produtos vegetais, através do Ae-
roporto Internacional Tom Jobim, do 
Porto do Rio de Janeiro e do Porto 
de Itaguaí, bem como é parte da rota 

de cargas vegetais que transitam pelo 
Brasil. “Após dezoito anos, o Rio de 
Janeiro teve a satisfação de ser nova-
mente escolhido pela comunidade 
científica como a cidade-sede do Con-
gresso”, orgulha-se Brioso. Segundo 
ele, diferentemente de outros anos, 
quando uma instituição era responsá-
vel pela sua organização, essa edição 
do evento tem na sua comissão orga-
nizadora um grupo de engenheiros 
agrônomos atuantes no estado e alta-
mente comprometido com a qualida-
de dos produtos agrícolas. “Tal fato 
demonstra não somente a integração 
dos profissionais do Rio de Janeiro, 
bem como a importância dispensada 
à matéria”, conclui.  (F.A.)

Concurso de trabalhos científicos
No XLII Congresso Brasileiro de Fitopatologia, serão debatidas medidas de 

controle de doenças e pragas, visando a sanidade das plantas, a preservação 
ambiental, a saúde humana e a dos animais. Na ocasião, serão apresentados 
também resumos científicos de recentes resultados de pesquisas em diversas 
abordagens da fitopatologia. Haverá, ainda, concurso para escolher os melhores 
trabalhos científicos.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia do evento 
através do site www.fito2009.com. Estima-se a presença de mais de mil congres-
sistas. Segundo Paulo Sergio Brioso, existem participantes inscritos de todas as 
regiões do país, “o que demonstra a qualidade do ensino e da pesquisa brasileira 
na área de fitopatologia”.



28 mundo técnico

Uma referência em 
ensino e pesquisa 
ferroviária
Projeto prevê mudança da Escola Técnica 
Engenheiro Silva Freire para Deodoro e a 
expansão da instituição

Divulgação
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mundo técnico

Mais antigo centro de ensino 
público da República, funda-

do há 112 anos, a Escola Técnica Es-
tadual Engenheiro Silva Freire se 
transformará em centro de referên-
cia em ensino e pesquisa ferroviária. 
A Secretaria estadual de Ciência e 
Tecnologia já elaborou um projeto 
que prevê a transferência da uni-
dade do Engenho de Dentro para 
uma construção desativada da antiga 
Rede Ferroviária Federal, em Deo-
doro – um prédio de três andares e 
dois galpões anexos. A reboque da 
mudança virá a reestruturação da 
escola. Um dos principais objetivos 
é formar profissionais especialis-
tas em tecnologia de Trens de Alta 
Velocidade (TAVs). Os diretores da 
Silva Freire acreditam que a troca de 
endereço deve acontecer até o fim 
de 2010, mas o secretário estadual 
de Ciência e Tecnologia, Alexandre 
Cardoso, não estipula um prazo. 

“Precisaremos de R$ 2 a 3 mi-
lhões no orçamento de 2010 para 
fazer a adaptação do prédio de Deo-
doro. A Silva Freire sempre prestou 
um serviço excepcional no apoio ao 
transporte ferroviário do Rio, mas 
a construção do Estádio Olímpico 
(Engenhão) inviabilizou a expansão 
da unidade. A transferência é certa e 
esperamos incluir isso no orçamento 
do ano que vem. Em Deodoro, pode-
remos duplicar o número de alunos, 
passando dos atuais 1.300 para 2.600. 
Queremos formar técnicos de última 
geração em softwares e dobrar não 
só a capacidade, mas a qualidade dos 
serviços”, afirma o secretário.

AMPLIAçãO DOS CURSOS
Desde 2005, a mudança de ende-

reço da escola é tratada como prio-
ridade para professores e alunos. Na 
avaliação do diretor da escola téc-
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nica, Roberto Willians de Santana, 
a nova unidade ficará instalada em 
uma região de entroncamento ferro-
viário, beneficiando alunos da Baixa-
da Fluminense, zonas Norte e Oeste 
e subúrbios da Central e Leopoldina. 
Outra vantagem é que o novo prédio 
não terá problemas estruturais,  bas-
tante comuns na unidade atual, que 
sofre com vazamentos e com a fal-
ta de conservação. Em Deodoro, 
acrescenta Santana, haverá condi-
ções para ampliar os cursos técnicos. 
Atualmente a escola oferece aulas de 
Mecânica, Pneumática, Metalurgia, 
Eletricidade de Manutenção, Eletrô-
nica e Informática.

“Em Deodoro, poderemos im-
plementar cursos técnicos ligados ao 
sistema aeroviário, manutenção de 
motores em pequenas e médias em-
barcações. Essa mudança era um dese-
jo antigo. Já levamos o documento na 
Alerj e fizemos um abaixo-assinado. 
Agora conseguimos. O prédio já nos 
foi repassado pela Cia. Estadual de 
Engenharia de Transportes e Logísti-
ca (Central). No Engenho de Dentro, 
estamos engessados. Não éramos con-
tra o estádio, mas não tivemos nenhu-
ma contrapartida”, comenta o diretor, 
que faz planos mais audaciosos: “Po-
deremos chegar a 5 mil alunos na nova 
unidade”, ressalta.  (M.A.)

Convênios com universidades
Com a mudança para Deodoro, o coordenador de estágios da Escola Técni-

ca Silva Freire, Luiz Carlos Cardoso, prevê a realização de novos convênios com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e universidades, como 
Uerj e Uezo. 

“A unidade em Deodoro terá instalações novas, o que vai representar um gran-
de salto de qualidade. Os ambientes serão mais arejados e mais limpos. Também 
teremos a oportunidade de ampliar nosso quadro de funcionários (hoje são 70). 
Neste momento, temos uma carência de profissionais”, avalia.

Divulgação
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Tecnologia 
promissora
Sequestro Geológico 
de Carbono pode se 
tornar alternativa 
para neutralizar 
emissão de gases na 
atmosfera

Especialistas no tema, em parce-
ria com as ONGs Greenpeace, 

WWF, IndyACT (liga independente 
dos ativistas), Germanwatch, Funda-
ção David Suzuki e Centro de Ecolo-
gia Nacional da Ucrânia, formularam 
uma proposta na Pré-Conferência do 
Clima, realizada em junho, para que 
até 2020 os países industrializados 
reduzam em 40% suas emissões de 
gases de efeito estufa em relação às 
emissões de 1990. O objetivo é impe-
dir que ocorra um aumento de mais 
de 2ºC na temperatura até o final 
deste século. 

O principal causador do efeito 
estufa é o CO2, proveniente de fon-
tes estacionárias, como termoelétri-
cas e indústrias, ou de fontes difusas, 
como os automóveis, que consomem 
combustíveis fósseis. Nações indus-
trializadas, como os EUA, e diversos 
países da Europa possuem matriz 
energética baseada em termelétricas, 
o que dificulta a redução na emissão 
dos gases. Já a maior fonte de emis-
sões do Brasil é originária de quei-
madas realizadas na Amazônia.

A pressão pela diminuição das 
emissões vem gerando inúmeras pes-
quisas em busca de combustíveis mais 
limpos – como os biocombustíveis – 
e, principalmente, de soluções para 
mitigar o problema. O comércio de 
créditos de carbono nasceu neste am-
biente: para permitir que alguns pa-
íses com impossibilidade de reduzir 

sua emissão sem grandes impactos 
econômicos continuem com suas ati-
vidades industriais e comprem “bô-
nus” daqueles que reduziram suas 
taxas – ou daqueles cujas indústrias 
não são obrigadas a fazê-lo, segundo 
o Protocolo de Kyoto. 

ANTIGA PRÁTICA, NOVA TECNOLOGIA
Na exploração de petróleo, é co-

mum se injetar gás carbônico para 
ajudar a extração do óleo quando o 
nível da reserva já está baixo. Com o 
gás, o óleo borbulha e deixa o reser-
vatório. Paradoxalmente, a prática 
para a extração do recurso, um dos 
principais causadores da emissão de 
dióxido de carbono e, consequente-
mente, contribuinte do efeito estufa, 
é a base da tecnologia em desenvol-
vimento que promete ser o maior 
aliado futuro para a neutralização da 
emissão de CO2. O Sequestro Geo-
lógico de Carbono, ou CCGS (Car-
bon Capture Geological Store, em 
inglês), consiste em retirar o gás 
carbônico diretamente do ar que é 
expelido pelas fontes de emissão e 
injetá-lo e armazená-lo em reserva-
tórios no subsolo.

Uma boa comparação da tecno-
logia é com a ponte de safena em um 
ser humano. O CCGS seria utilizado 
para manter o ar limpo e prolongar a 
vida na Terra. Essa seria uma saída ra-
dical para impactar o efeito estufa no 
planeta e seu estudo teve início no país Re
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através da Rede de Mudanças Climáti-
cas do Centro de Pesquisas da Petro-
bras (Cenpes), que hoje realiza estudos 
sobre o CCGS em conjunto com uma 
equipe da UFRJ. No grupo de traba-
lho está a engenheira civil e de segu-
rança do trabalho, Claudia Morgado, 
coordenadora da Comissão de Meio 
Ambiente do Crea-RJ. “A política de 
metas de redução de CO2 começa a 
pensar na mitigação do problema. Em 
escala, a única tecnologia que se pode 
considerar é o Sequestro, mesmo por-
que assim se captura e trancafia o gás 
em um lugar para que ele não entre 
no ar. Em outras tecnologias, é preciso 
esperar que ele cumpra seu ciclo na at-
mosfera”, explica Morgado. 

O Sequestro Geológico de Car-
bono possui três etapas. A mais cus-
tosa é a de captação do gás nas fontes 
estacionárias. Diversos estudos vêm 
sendo realizados no país para se criar 
tecnologias mais efetivas e menos ca-
ras para o projeto. Entre as opções, 
estão o uso de aminas, de nanotecno-
logia e de membranas. 

O passo seguinte é o transporte 
do gás, através de dutos. Devido a 
essa fase, a localização dos reserva-

tórios deve ser próxima às 
fontes de emissão, o que, 
no caso do Brasil, signifi-
ca estar próximo à costa. 
Como reservatórios são 
utilizados bolsões geológi-
cos, entre os quais as áreas 
de onde o petróleo ou o 
gás natural já tenham sido 
extraídos, além de aquí-
feros salinos profundos e 
depósitos de carvão não-
mináveis.

O grupo de trabalho 
que reúne o Cenpes e a 
UFRJ se divide em alguns 
focos de estudo. “Alguns 
pesquisadores vêm inves-
tindo em pesquisa da cap-
tura, em diversas rotas e 
meios alternativos e estão 
testando para ter eficiência. Outros 
trabalham sobre o transporte de 
CO2 e outros investem no armaze-
namento, no mapeamento geofísico 
e geoquímico, em estudar como se 
comportará esse fluido dentro dos 
reservatórios e na busca de um mo-
delo pra escolher a melhor localiza-
ção”, sublinha Morgado.

FUTURO SUSTENTÁVEL
O Sequestro Geológico de Car-

bono já vem sendo realizado na 
Noruega, há dez anos, em um proje-
to–piloto com bons resultados. Hoje, 
o Brasil se apresenta como candidato 
mais favorecido para a realização do 
Sequestro entre todos os países ex-
ploradores de petróleo, pois oferece 
condições geofísicas mais positivas. 
As placas tectônicas do continente 
não apresentam grande movimenta-
ção, o que traz maior segurança para 
implementar a tecnologia. 

Cláudia explica que, por enquan-
to, o CCGS ainda está em estudo, 
pois há diversas questões a serem re-
solvidas antes de uma possível imple-
mentação, especialmente no âmbito 
legal. “O Sequestro é uma perspec-
tiva tecnologicamente possível, mas 
que precisa de pesquisa hoje para se 
viabilizar. Estamos procurando parâ-
metros de sustentabilidade” diz. 

Entre os parâmetros, explica 
Cláudia, está a questão legal para se 
ordenar os procedimentos, licenças 

Hector Echebaster

Cláudia Morgado: “o sequestro é uma perspectiva tecnológica 
possível, mas precisa de pesquisa para se viabilizar”
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Crédito de Carbono
Desde a assinatura do Protocolo de Kyoto, em 1997, o Crédito de Carbono – como é conhecida a Redução Certificada de Emissão 

(RCE) – é a principal estratégia dos países e indústrias para neutralizar a emissão do gás na atmosfera.
O sistema funciona do seguinte modo: empresas que conseguem reduzir sua emissão total de CO2 recebem um certificado espe-

cificando a quantidade não emitida e podem vendê-lo no mercado a outras empresas que tenham ultrapassado seu limite de emissão. 
Um Crédito de Carbono equivale a uma tonelada de CO2 que deixou de ser produzida. A redução da emissão de outros gases do efeito 
estufa também pode ser convertida para RCE, através do conceito de Carbono Equivalente. 

O Brasil ocupa a terceira colocação no ranking mundial do mercado de carbono, sendo responsável por cerca de 10% dos projetos 
de redução de emissões em nível global. A Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Carbono, no entanto, alerta que a falta 
de uma lei federal para definir a natureza do crédito dificulta a operação. Hoje, algumas agências tratam o RCE como um serviço e 
outras como valor mobiliário. Além disso, o crédito sofre taxação, o que o torna menos vantajoso. Outra desvantagem é que o crédito 
é considerado uma commodity, um produto com preço estabelecido no mercado mundial, assim como petróleo. Com a crise mundial 
que baixou o preço do barril do óleo, o CRE também foi afetado, passando de € 20 para € 10.

Em dezembro deste ano o Brasil irá participar da Conferência do Clima em Copenhague, que irá rediscutir os limites de emissão e 
o funcionamento do mercado de créditos.

etc. Devido às implicações que o uso da tecnolo-
gia teria, e por se tratar do uso do solo do país, 
essa deveria ser uma empreitada de responsabili-
dade do governo. A pesquisa do grupo da UFRJ 
junto com o Cenpes trata da política de regulação 
do CCGS no Brasil, analisando os riscos envolvi-
dos, desenvolvendo sistemas de segurança, tecno-
logia de comunicação, medição monitoramento e 
verificação de maneira a acompanhar automatica-
mente a evolução da injeção e do comportamento 
do reservatório, a engenharia do ciclo de vida, in-
dicadores sociais, econômicos e uma comparação 
entre a utilização do CCGS e a não utilização desta 
alternativa, de modo a comprovar os benefícios de 
seu emprego. 

Um dos possíveis empecilhos ao projeto é jus-
tamente a questão legal. Algum país vizinho do 
Brasil pode se opor ao projeto, visto que os reser-
vatórios não obedecem às fronteiras geopolíticas e 
serão necessárias garantias quanto ao uso dos bol-
sões subterrâneos. Por isso, Cláudia aposta que o 
CCGS encontrará mais chances de implementação 
offshore, pois mesmo em uma área inteiramente 
brasileira, as dificuldades quanto à regulação entre 
municípios e estados e as questões de royalties, en-
tre outros, seriam fatores complicadores. 

A descoberta da enorme bacia de petróleo na 
camada do pré-sal pode ser uma alavanca para a 
pesquisa. Por outro lado, a crise econômica e a re-
dução dos investimentos no mundo podem, even-
tualmente, inibir a pesquisa ambiental.  (J.M.)

35
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O uso de emissários submarinos 
em cidades pequenas
Tratamento de esgotos por disposição 
oceânica, com emissário submarino, é 
alternativa econômica e ambiental para 
localidades de pequeno porte

Até há pouco tempo, quando al-
guém ouvia falar de disposição 

oceânica de esgotos sanitários com uti-
lização de emissário submarino, vinha-
lhe logo à mente grandes cidades e va-
lores da ordem de milhões de dólares. 
No entanto, com o aparecimento dos 
tubos de PEAD e as novas técnicas de 
assentamento da tubulação do emis-
sário no leito do mar, essa associação 
mental deixou de existir.

Hoje, pequenos municípios po-
dem ter tratamento sanitário com o 
uso de emissário submarino. O cus-
to de implantação para emissário de 
pequeno porte é bastante reduzido 
devido principalmente à possibili-
dade da tubulação poder repousar 
diretamente sobre o leito oceânico 
sem preparo prévio. Além disso, ela 
flutua e pode ser rebocada em longas 
seções pré-montadas até o local de 
implantação.

Engenheiro Sergio de Freitas
Especialista em Engenharia Sanitária e 
em Meio Ambiente pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro-UERJ

Para comparar os custos en-
tre emissário submarino e os trata-
mentos convencionais aplicou-se o 
Sistema de Disposição Oceânica de 
Esgotos Sanitários, utilizando tubu-
lação de plástico PEAD (Polietileno 
de Alta Densidade), em Grussaí, bal-
neário do município de São João da 
Barra, Estado do Rio de Janeiro. Os 
sistemas convencionais considerados 
foram: lodo ativado por batelada 
– LAB; e RAFA - reator anaeróbio 
com fluxo ascendente - mais reator 
rotativo (biodisco). 

BASES TéCNICAS UTILIzADAS
Vários mecanismos controlam 

as características de diluição de um 
emissário submarino e usualmente 
se consideram três fases: a diluição 
inicial, que ocorre durante os pri-
meiros minutos ao sair o efluente do 
emissário e subir na coluna d’água 

recipiente; o transporte e a dispersão 
horizontal do campo de efluente; e 
as reações cinéticas que ocorrem nas 
águas do mar. Roberts et all (1989) 
desenvolveram um modelo (RSB) 
que permite estimar a diluição ini-
cial para diferentes estruturas de 
correntes, com ou sem estratificação. 
A dispersão horizontal e transporte 
são funções de correntes locais e da 
dispersão turbulenta. Brooks (1960) 
desenvolveu um modelo que caracte-
riza adequadamente estes processos 
para estimar a dispersão horizontal.

Um modelo simples logarítmico 
da mortalidade bacteriana (Chick) 
faz uma estimativa adequada do de-
saparecimento dos coliformes para 
fins do projeto dos emissários sub-
marinos.

Os dados oceanográficos devem 
ser obtidos em duas fases: a primei-
ra, durante a execução do projeto, e 

Balneáreo de Grussaí, em São João da 
Barra, onde o estudo foi realizado
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Obs: Com emissário os custos podem ser bem menores se a implantação ocorrer na “janela 
do mar” (dias com mar mais calmo)

a segunda, após sua construção, para 
obtenção dos dados necessários para 
o monitoramento ambiental.

Esses dados são referentes à bati-
metria, ao solo marinho, aos estados 
do tempo, aos  ventos; às  marés, às 
correntes marinhas, às temperaturas 
e salinidades da água do mar, às on-
das e ao decaimento bacteriano.

ESTABILIDADE DO EMISSÁRIO
A estabilidade do emissário sub-

marino no fundo da mar é alcança-
da através da adequada ancoragem 
e esta é determinada sob duas con-
dições. A primeira consideração é o 
lastro necessário para evitar a flutu-
ação e prevenir o movimento hori-
zontal devido às correntes marinhas 
e às ondas nas áreas fora da zona de 
arrebentação. A segunda é prevenir 
o movimento da tubulação dentro 
da zona de arrebentação durante as 
piores condições de uma tormenta. 
Nesta zona, muitas vezes chega a ser 
necessária a construção de um píer, 
em lugar da ancoragem especial.

Durante o estudo de caso, para 
estabilização do emissário, verificou-
se que a praia de Grussaí apresenta 
condições muito interessantes para 
utilização de tubulações submersas, 
devido ao fenômeno da refração. A 
inclinação do leito do mar é aproxi-
madamente 1% em uma extensão de 
mais de 3,0 km. As curvas de nível do 
fundo do mar são retas e paralelas à 
linha de costa.

Quando a profundidade começa 
a ser menor que a metade do compri-
mento da onda, diz-se que as ondas 
começam a sentir o fundo. Em Grussaí 
esta ação já se faz sentir a 2.800 m da 
linha de costa; quando se aproximam 
de águas rasas, as ondas se orientam 
para permanecerem paralelas à linha 
de costa. Como o emissário tem um 

comprimento relativamente pequeno 
e está em posição perpendicular em 
relação à praia, quando as ondas che-
gam na tubulação, já estão totalmen-
te influenciadas pela topografia exis-
tente, percorrendo toda a extensão 
do emissário perpendicularmente a 
ele. As forças de interesse no caso, 
além da referente à boiância, ao seu 
peso submerso e à resistência por 
atrito que atuam sobre o emissário, 
são as referentes às ondas (fluxo das 
ondas) e às correntes marinhas.

Para verificar a estabilidade do 
emissário em relação às forças de-
vido às ondas onde a profundidade 
for menor que a metade do compri-
mento da onda, principalmente na 
zona de arrebentação, deve-se saber 
os valores extremos dessas forças que 
se originam de ondas não quebrando 
e de ondas quebrando. Essas forças 
são: Força de inércia (Fi), Força de 
arrasto (Fa); e Força de elevação (Fe)

A força provocada pelas corren-
tes pode ser dividida em dois com-
ponentes: força de arrasto e força de 
elevação. A magnitude dessas forças 
depende principalmente da veloci-
dade da corrente, diâmetro do tubo, 
densidade da água do mar e da dis-
tância do tubo ao fundo do mar.

As características do Sistema de 
Disposição Oceânica dimensionado 

são as seguintes: comprimento do 
emissário: 1300 m; diâmetro da tubu-
lação: 250 mm; vazão máxima: 38 l/s; 
altura da chaminé de equilíbrio: 8,50 
m; profundidade do difusor:12 m ; 
comprimento do difusor:12 m ; nº de 
orifícios:6 ; diâmetro do orifício:8 cm 
; peso dos blocos de ancoragem:198 
kg; espaçamento dos blocos na zona 
de arrebentação: 3 m; espaçamento 
dos blocos na zona fora da arreben-
tação: 5 m; estratificação: variação de 
1 kg/m3 em 12 m / zona de recreação: 
300 m ; zona de arrebentação: 200 m 
; velocidade da corrente:0,21 m/s, em 
90% do tempo.

O monitoramento das águas cos-
teiras, complementados pelos estudos 
de modelagem da pluma dos emissá-
rios, é uma ferramenta importante 
para o gerenciamento ambiental. 
Além do plano de monitoramento, 
é necessário um plano emergencial 
(plano de contingência) para produ-
tos químicos, resíduos sólidos e rom-
pimento de tubulação.

Os resultados obtidos (confira 
tabela) mostram que o Tratamento 
de Esgoto: (RAFA+ reator rotati-
vo) apresenta um custo total de R$ 
2.147.000,00, contra um custo total 
bem inferior da Disposição oceânica 
com emissário submarino: de apenas  
R$ 991.370,00

ITEM
CUSTO PER  

CAPITA (R$/hab)

POPULAÇÃO / 

VAZÃO (hab.) – l/s
CUSTO TOTAL

Tratamento de  
Esgoto: (RAFA+ reator 
rotativo)  ou (LAB-
Lodo ativado  por 
batelada)

190,00 (11.300) - 38 2.147.000,00

Disposição oceânica 
com emissário sub-
marino

87,73 (11.300) - 38 991.370,00

ponto de vista
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Oui, estamos no Brasil!
Ano da França 
no Brasil revela 
forte herança na 
arquitetura e cultura 
nacionais. No início 
da República, Rio 
chegou a ficar 
conhecido como a 
“Paris Tropical”.

2009 é o Ano da França no Brasil. 
O projeto, realizado em parce-

ria com o Ministério da Cultura bra-
sileiro e o Ministério dos Assuntos 
Exteriores e Europeus francês, tem 
como objetivo a consolidação das 
relações bilaterais nas áreas cultural, 
comercial, universitária e econômica, 
entre outras.

O Ano do Brasil na França ocor-
reu em 2005 e uma das justificativas 
para a realização do evento de volta, de 
acordo com o Ministério da Cultura, 
é o desenvolvimento de ações futuras 
entre países de inegável proximidade 
intelectual e mesma visão política, a 
fim de construir um novo século.

A ligação entre o Brasil e a Fran-
ça, entretanto, não significa apenas o 
estabelecimento de relações atuais ou 
futuras. Pelo contrário. A história bra-
sileira é recheada de influências france-
sas em diversas áreas do conhecimen-
to, apresentado importantes heranças, 
desde a literatura e a gastronomia até 
os costumes e a arquitetura. 

MISSãO FRANCESA
Um importante marco foi a Mis-

são Artística Francesa, trazida ao Bra-
sil, em 1815, pela Família Real, que ha-
via chegado ao país poucos anos antes. 
Chefiado por Joaquim Lebreton, o 
grupo, composto pelos pintores Jean-

Interior da primeira Praça do Comércio, depois Alfândega, hoje, Fundação Casa França-Brasil. Arquiteto Grandjean de Montigny. 
Rio de Janeiro: 1820. Parte de aquarela s/ papel, 655x450mm. Acervo Museu Histórico da Cidade/ Funarj.
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Baptiste Debret e Nicolas Antoine 
Taunay, os escultores Auguste Marie 
Taunay, Marc e Zéphirin Ferrez e o 
arquiteto Grandjean de Montigny, or-
ganizou, a partir de 1816, na cidade do 
Rio de Janeiro, a Escola Real das Ciên-
cias, Artes e Ofícios, transformada, em 
1826, na Imperial Academia e Escola 
de Belas-Artes. 

De acordo com o professor da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da UFRJ, arquiteto e urbanista 
Antônio Agenor Barbosa, a iniciativa 
tinha como objetivo a institucionali-
zação do ensino das artes plásticas e 
da arquitetura no país e deixou um 
importante legado para o Patrimô-
nio Histórico Nacional. “Debret, ao 
longo dos 15 anos que permaneceu 
no Brasil, documentou com aquare-
las e desenhos o cotidiano da cidade, 
retratando as atividades dos escravos, 
dos grupos indígenas e, também, so-
bre os fatos da vida da Corte, descre-
vendo, com textos explicativos, gran-
de parte deles”, exemplifica.

Agenor lembra, ainda, da im-
portância do arquiteto Grandjean 
de Montigny, que foi um dos prin-
cipais responsáveis pela introdução 
do estilo neoclássico, movimento 
que representava a modernidade da 

arquitetura que então se realizava na 
Europa. A Casa França-Brasil (no 
Centro do Rio), o Solar da Baronesa 
(no campus da PUC-Rio) e o pórtico 
da Academia Imperial de Belas Ar-
tes (no Jardim Botânico carioca) são 
exemplos da obra do arquiteto. 

Para o também professor da FAU/
UFRJ, arquiteto e urbanista Olinio 
Coelho, o estudo sobre Grandjean é 
fundamental para a compreensão da 
arquitetura contemporânea. “O alar-
gamento e a arborização de ruas e 
praças, o recuo sistemático das cons-
truções para a retificação das ruas, a 
adequada orientação dos edifícios, a 
criação dos primeiros terraços nas 
habitações, as modificações nos códi-
gos de posturas municipais, os planos 
de urbanização do centro da cidade 
para sua melhor articulação com a 
zona suburbana, entre outras inova-
ções, são a evidência da modernidade 
deste mestre francês”, afirma.

Já no final do século XIX, entretan-
to, outra perspectiva urbanística desen-
volvida durante o reinado de D. Pedro 
II merece destaque, na opinião de An-
tônio Agenor: a implantação de espaços 
paisagísticos na cidade. Essa ação se deu 
através do engenheiro e botânico Au-
guste Glaziou, que introduziu no Brasil 

A França Antártica
Antes mesmo da fundação da 

cidade de São Sebastião do Rio de 
Janeiro, em 1567, por Estácio de 
Sá, os franceses já haviam pisado 
essas terras. No final de 1555, três 
navios franceses, comandos por 
Nicolas de Villegagnon, chegaram 
à Baía da Guanabara com o intuito 
de fundar uma colônia. A fundação 
da França Antártica era apoiada 
pelo rei Henrique II e tinha como 
um dos objetivos garantir à Fran-
ça uma parcela do mercado de 
especiarias, monopolizado pelos 
portugueses.

Cerca de 600 colonos se esta-
beleceram em uma ilha, que ficou 
conhecida como de Villegagnon. 
Ali, além de uma pequena vila, 
construíram o forte Coligny, nome 
do Almirante e chefe da Marinha 
francesa. Conquistaram a cum-
plicidade dos índios tamoios da 
região, para o abastecimento de 
água e de alimentos da ilha e para 
mão-de-obra nas edificações. Esta 
relação transformou-se em aliança 
guerreira contra os portugueses.

No entanto, as péssimas con-
dições de alimentação, as doenças, 
a precariedade da vida material no 
interior da colônia e a severa disci-
plina imposta por Villegagnon con-
tribuíram para o fracasso do projeto. 
Além disso, Henrique II e os demais 
financiadores do projeto desinteres-
saram-se pela França Antártica, por 
conta de guerras externas e lutas 
internas entre católicos e protestan-
tes. Assim, em 1560, o governador 
geral do Brasil, Mem de Sá, expul-
sou os colonos da ilha, pondo fim à 
França Antártica. 

Fonte: Dossiê: França Antárti-
ca - A França Antártica, o corso, a 
conquista e a “peçonha luterana” 
(Maria Fernanda B. Bicalho)

cultura e memória

Mercado da Candelária. Arquiteto Grandjean de Montigny. Rio de Janeiro: 1834. Litografia de P. G. 
Bertichem, 1856. Acervo Fundação Biblioteca Nacional.
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a reflexão sobre o paisagismo urbano, no mesmo momento 
em que se criavam praças e jardins públicos.

Os espaços verdes na cidade buscavam minimizar os 
impactos provocados pelo constante crescimento da po-
pulação e da industrialização, criando locais públicos de 
lazer que possibilitassem o contato com a natureza. Al-
guns dos projetos de Glaziou, como a reforma do Passeio 
Público, o jardim da Quinta da Boa Vista e o Campo de 
Santana ainda desempenham essa função para milhares 
de moradores da cidade.

O PREFEITO DO BOTA-ABAIXO
A influência francesa mais conhecida na urbanização 

do Rio de Janeiro, entretanto, foi a realizada durante a 
gestão do prefeito Pereira Passos, engenheiro que gover-
nou a então capital federal de 1902 a 1906.

Tendo vivido em Paris, de 1857 a 1860, como adido 
cultural brasileiro, Pereira Passos testemunhou a reforma 
empreendida pelo prefeito Georges Eugène Haussmann, 
que daria os contornos da nova metrópole, servindo, mun-
dialmente, de modelo para renovações urbanas similares, 
baseado em ruas largas, grandes avenidas e bulevares.

Na era Pereira Passos, a cidade testemunhou um nú-
mero infindável de novas obras, como a abertura da Ave-
nida Central, a construção do Porto e de suas avenidas 
de acesso, a construção do Teatro Municipal e a abertura 
de eixos viários na periferia do centro e da Avenida Beira 

Conheça parte da programação do Ano da França no Brasil

• Mostra “Le Corbusier, de Marseille a Brasília: 1945-1965”
   Até 23 de agosto, na Caixa Cultural no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF).
• Retratos de Cidades
   Outubro, no Museu da República, em Brasília (DF), e novembro no MAC Niterói (RJ).
• Seminário de Urbanismo França/ Brasil 2009
   24 e 25 de agosto de 2009, em Brasília (DF).
• Exposição Elizabeth de Portzamparc
   Setembro a novembro, no Paço Imperial do Rio de Janeiro (RJ) e CIC em Florianópolis (SC).
• Os Desafios do Urbanismo na França e no Brasil
   9 a 13 de novembro de 2009, na Universidade Federal da Bahia, em Salvador (BA).
• Ateliê de Urbanismo Internacional Vitória-Dunkerque
   17 a 31 de outubro, em Vitória (ES).
• França convidada Especial na Bienal de Arquitetura de São Paulo - Exposição “Générocité”
   1 de outubro a 15 de novembro em São Paulo (SP).
• Projeto “Aldeinha” de Jean Paul Ganem transformará favela na Lapa
   1 de setembro a 31 de outubro, na Favela Aldeinha em São Paulo (SP).

cultura e memória

Chafariz do antigo Largo do Rocio Pequeno, hoje, Praça 11 de Junho, 
atualmente no Alto da Boa Vista. Arquiteto Grandjean de Montigny. 
Rio de Janeiro: 1846.

Olinio Coelho
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los, embelezá-los e modernizá-los. 
Mas alerta que outros interesses esta-
vam por trás dessa ideologia: “a con-
solidação, entre outros, dos interesses 
da oligarquia cafeeira, de escoamento 
de sua produção com ampliação das 
estradas de ferro e do Porto do Rio; 
das construtoras francesas; das com-
panhias inglesas de energia e bondes; 
e da nascente indústria automobilística 
norte-americana”.

O discurso higienista sobre as 
condições de vida na cidade baseou-
se no tripé saneamento, abertura de 
ruas e embelezamento, com a atração 
de capital estrangeiro para o país. No 
entanto, o doutor em História Social 
pela Universidade Federal Fluminen-
se, Rômulo Mattos, ressalta que esse 
modelo, baseado no controle da cir-
culação e no controle urbanístico, fez 
emergir outros problemas relaciona-
dos à concentração populacional em 
áreas sem infraestrutura urbanística, 
acarretando elevado custo social à 
população menos favorecida. 

“BELLE éPOQUE TROPICAL” 
Com a reforma, a grande valori-

zação do solo urbano da área central 
foi determinante para a expulsão da 
população de baixa renda ali residen-
te. Como boa parte dessas pessoas 
não tinha remuneração estável e su-
ficiente para despesas de transporte, 
aquisição de terreno, construção ou 
aluguel de uma casa, não houve a es-
perada migração para a Zona Norte 
e os subúrbios. “Ao final das refor-

Você sabia?
Na área cultural, a influência francesa também não demorou a chegar ao Brasil. Ape-
nas alguns meses após os irmãos Lumière terem utilizado seu cinematógrafo para 
a realização da primeira sessão pública de cinema, em Paris, em 1895, o aparelho 
também já funcionava em terras cariocas, embora de maneira desorganizada. A pri-
meira sala regular de cinema no Brasil, entretanto, viria a ser inaugurada em julho de 
1897, no número 141 da Rua do Ouvidor, no Centro do Rio de Janeiro. 

mas urbanas, as freguesias centrais 
haviam interrompido bruscamente 
o seu processo de crescimento. Em 
1890, essas áreas cresciam 52% e, em 
1906, o percentual caiu para 3,89%. 
Ou seja, o centro histórico perdera 
boa parte de sua população residen-
te, com a destruição de uma parte 
considerável do parque domiciliar 
da cidade, produto do processo de 
especialização comercial dessa área e 
da elevação dos preços fundiários e 
imobiliários”, explica Rômulo.

Ele revela ainda que, em decor-
rência, principalmente, da remodela-
ção da capital, houve significativa pio-
ra nas condições habitacionais e um 
crescimento inferior do número de 
domicílios em relação ao crescimento 
da população, que se expressou no au-
mento do número de pessoas moran-
do em cada domicílio e na expansão 
das precárias habitações nas áreas ad-
jacentes ao Centro, como Saúde, Gam-
boa e Cidade Nova. Segundo o IPP, em 
fins de 1905, uma comissão nomeada 
pelo governo federal para examinar 
o problema das habitações populares 
constatou que as demolições de pré-
dios iam além de todas as expectativas. 
O relatório fazia referência ao Morro 
da Favela, atual Providência,“pujante 
aldeia de casebres e choças, no coração 
mesmo da capital da República, a dois 
passos da Grande Avenida”.

A partir de então, o termo favela 
designaria, de forma genérica, o mais 
destacado ícone da segregação social 
no espaço urbano da cidade.  (V.M.)

Mar. O resultado dessa colossal inter-
venção urbanística, entre 1902 e 1906, 
foi a derrubada de 2.240 prédios, que 
provocou a retirada de cerca de 36.900 
pessoas da área central da cidade.

Segundo a biografia do ex-pre-
feito feita pelo IPP – Instituto Mu-
nicipal de Urbanismo Pereira Passos 
(Rio de Janeiro) –, ao ser convidado 
a colaborar com o novo governo do 
presidente Rodrigues Alves, “Pereira 
Passos exigiu poderes discricionários 
para assumir o cargo de prefeito do 
Distrito Federal”, recebendo, então, 
plenitude de poderes. “Estavam da-
das as condições de execução do gi-
gantesco e controvertido plano de re-
forma da Cidade”, diz o documento.

O trabalho destaca ainda que a 
nascente República, proclamada em 
1889, defendia a necessidade de sanear 
e higienizar a cidade, livrá-la das doen-
ças, impor à população novos hábitos 
e atitudes, ampliar espaços, ordená-

cultura e memória
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Perícia Agronômica e Ambiental: conduta do perito, 
laudos e pareceres em face da legislação
Autor: Eliezer Furtado de Carvalho
Editora: Deescubra

Esta obra é abrangente e elaborada com rigor científico e qualidade didática. Ela se 
constitui, na verdade, em um curso sistematizado de Perícia Agronômica e Ambiental. 
Aborda temas como estudo de viabilidade técnica de imóvel para assentamentos de 
famílias beneficiadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária e detalha metodolo-
gia de agronômica de alta precisão para procedimentos relativos à divisão e partilha de 
imóveis rurais.

Eliezer Furtado é professor e engenheiro formado pela ESALQ, da Universidade de 
São Paulo (USP), atuando como Perito Agrário e assistente judicial. O profissional tem 
desconto de 30% na compra direta na editora. Contatos: 2253-3311 ou deescubraltda@
yahoo.com.br 

Usinas Hidrelétricas: diretrizes básicas 
para proteção e controle
Autor: José Moura Lima
Editora: Synergia

O livro aborda, de forma prática, aspectos inerentes à Engenharia de Aplicação, desde 
os tipos usuais de relés, passando pelos dispositivos na proteção de unidades geradoras de 
médio e grande portes, culminado nos equipamentos e sistemas associados.

A obra visa a dar uma boa contribuição às próximas gerações de profissionais e a 
resgatar parte do know-how adquirido pela Engenharia Nacional na formação e no trei-
namento de especialistas, principalmente do setor elétrico.

A obra é um manual abrangente para todo tipo de UHE, assim como um guia de 
orientação que estabelece os objetivos das diretrizes que poderão ser seguidas pelos 
sistemas.

Na compra na editora, o profissional registrado no Crea-RJ tem desconto de 25%. 
Contatos: 3273-8250 ou 3272-8285

Conhecimento, sistemas de 
inovação e desenvolvimento
Autores: Helena Lastres, José Cassiolato e Ana Arroio (Orgs.)
Editora: Contraponto

Os autores da obra propõem diferentes formas de interpretar as características, 
ameaças e possibilidades associadas à emergência de um novo padrão de acumulação; 
à aceleração dos processos de competição, liberalização e globalização; à crescente fi-
nanceirização das economias; aos novos contextos macroeconômicos; e à questão sala-
rial e do trabalho.

Os três autores têm-se dedicado à pesquisa e ao ensino em política de desenvol-
vimento industrial e tecnológico, economia da inovação e do conhecimento, arran-
jos e sistemas produtivos e inovativos locais, áreas em que têm publicado suas con-
tribuições no país e no exterior. Contatos: (21) 2544-0206 / 2215-6148 / comercial@
contrapontoeditora.com.br. 

esquina do livro



III Infra Rio tem presença 
do Crea-RJ

Com o apoio do Crea-RJ, será rea-
lizado, no dia 20 de agosto, no Rio de 
Janeiro, o III Infra Rio, um fórum para 
compartilhar experiências e oportuni-
dades reais de operação de espaços e 
equipamentos prediais, com foco nas 
questões econômicas. O evento, pro-
movido pela Revista Infra, vai reunir lí-
deres nas áreas de gerenciamento de 
infraestrutura e serviços prediais e de 
negócios imobiliários.

 O tema deste ano é “Reduzindo 
Custos e Aumentando Performance das 
Instalações com as Atividades de Facili-
ty & Property Management”. 

O presidente do Crea-RJ, Agostinho 
Guerreiro fará uma palestra, às 10h, 
sobre “Anotação de Responsabilidade 
Técnica: Segurança Contratual e Acervo 
Técnico”. A abertura do evento aconte-
cerá às 8h30m, com a palestra “Um pa-
norama das oportunidades do mercado 
do Rio de Janeiro”, feita pela administra-
dora de empresas e pós-graduada em 
marketing, Léa Lobo. Em seguida, o co-
ordenador do MBA de Gerenciamento 
de Facilidades da Universidade de São 
Paulo (USP), Moacyr E. A. da Graça, fará 
uma exposição sobre “Gerenciamento 
de Facilidades no Brasil: Onde estamos 
e uma perspectiva de futuro”. Moacyr 
Graça é doutor em Engenharia Urbana e 
de Construções Civis pela USP e profes-
sor da Escola Politécnica da instituição 
desde 1975.

O III Infra Rio será realizado no Cen-
tro Empresarial Mario Henrique Simon-
sen, na Barra da Tijuca (Av. das Améri-
cas, 3.434 - Bloco 8 - Barra da Tijuca). As 
inscrições podem ser feitas pelo e-mail 
eventos@temfeirasecongressos.com.br 
ou no site www.temfeirasecongressos.
com.br.

Seminário “Geologia, Mineração e Meio Ambiente” 
discute pré-sal

Foi realizada no Crea-RJ, entre 17 a 19 de junho, a II Reunião da Coordenação 
de Câmaras Especializadas de Geologia e Engenharia de Minas dos Creas (CCEGM). 
No primeiro dia do encontro, com a participação de especialistas do Rio de Janeiro 
e estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – (UFRRJ) e do SE-
NAC Bonsucesso, aconteceu o “Seminário Geologia, Mineração e Meio Ambiente”.  O 
evento, que fez parte das comemorações dos 75 anos do Conselho abordou, entre 
outros temas, a proteção à qualidade das águas subterrâneas e o pré-sal: desafios e 
oportunidades para o Brasil.

“Quase 90% dos empregos na área de petróleo são aqui no Rio de janeiro. Então, 
é importante discutir esses assuntos inerentes a essas áreas aqui no Crea-RJ”, disse 
o vice-presidente do Conselho, engenheiro Luiz Antonio Cosenza. Heitor Fernandes 
Mothé Filho, coordenador da Câmara Especializada, ressaltou o evento como uma 
oportunidade para atrair estudantes e profissionais para trocar informações e atu-
alizar conhecimentos.

Nos dias 18 e 19, dando continuidade ao encontro, foram debatidos o ordena-
mento do setor mineral e os convênios com o Departamento Nacional de Produção 
Mineral – DNPM, além do nivelamento da situação das Câmaras de Geologia e Mi-
nas em relação a sua atuação no aspecto da fiscalização. 

Programa de rádio dá dicas de obras

ARTs Múltiplas
A Coordenação Regional Metro-

politana e a Supervisão de Acervo 
Técnico do Crea-RJ promoveram en-
contros com empresas concreteiras 
e de desinsetização. Em comum, elas 
prestam serviços em áreas nas quais 
podem ser realizadas as ARTs Múlti-
plas. Os eventos tiveram como objeti-
vo esclarecer os benefícios desse tipo 
de anotação, entre eles o pagamento 
de apenas R$ 1,00 para cada serviço 
de até R$ 400,00.

46 notas

O conselheiro do Crea-RJ, engenhei-
ro civil Abílio Borges, está apresentando 
ao vivo o programa “Construindo com 
Você”, na Rádio Livre AM 1140, toda ter-
ça-feira, às 9h. Ex-diretor do Conselho, 

Abílio Borges responde e orienta ouvin-
tes na área da construção civil, dá dicas 
de obras e tira dúvidas técnicas. O pro-
grama também possui uma seção cha-
mada Momento Crea. 
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Dia do Meio Ambiente

Campanha Nacional pela Moradia Digna

No Dia Mundial do Meio Ambiente, 
em 5 de junho último, o Crea-RJ deu 
início às comemorações de seus 75 
anos com ações de conscientização 
sobre a importância do meio ambien-
te para a população e para o planeta. 
Foi exatamente nesse dia que o Con-
selho foi instalado, em sua primeira 
sessão plenária, no ano de 1933.

O presidente do Crea-RJ, Agos-
tinho Guerreiro distribuiu cerca de 
500 mudas à população na esquina 
da Avenida Rio Branco com a Rua 
São José, no Centro do Rio. Depois, 
foi realizada, na sede do Conselho, 
uma série de palestras com exibi-
ção de vídeos sobre o tema. As comemorações fo-
ram encerradas com a apresentação do Coral do Crea-RJ e confraternização com 
bolo comemorativo da data.   

Também foi lançado um Programa de Coleta Seletiva Solidária de Resíduos pro-
duzidos nas instalações do Conselho, em parceria com cooperativas de catadores 
de lixo. Como parte do Programa, foi editada uma Cartilha, distribuídas canecas para 
substituir copos descartáveis e também coletores de papel e de pilhas e baterias.

A fim de acelerar a coleta de assina-
turas de deputados federais em apoio à 
aprovação da PEC da Habitação, núme-
ro 28.508, foi realizada, no dia 6 de ju-
lho, na sede do Crea-RJ, uma reunião do 
Comitê Regional do Rio de Janeiro da 
Campanha Nacional pela Moradia Dig-
na. A Proposta de Emenda Constitucio-
nal prevê a destinação de 2% da arreca-
dação federal e de 1% da arrecadação 
dos Estados, Distrito Federal e Municí-
pios para a reserva de fundos destina-
dos à habitação de interesse social. 

Participaram do encontro o Secretá-
rio Municipal de Habitação, deputado 
federal Jorge Bittar (PT/RJ), o Secretário 
Estadual de Habitação do Rio de Janei-

notas

Eletronuclear recebe 
licença municipal para 
construção de Angra 3

A Eletronuclear informou que recebeu 
o alvará da prefeitura de Angra dos Reis 
concedendo a licença municipal para a 
construção da Usina Nuclear Angra 3, re-
querida pela empresa em agosto de 2008. 
A companhia e o governo do município ne-
gociaram nos últimos meses diversos pro-
jetos para o Programa de Compensações 
Socioambientais, que atenderá às condicio-
nantes determinadas pelo Licenciamento 
Ambiental do empreendimento. O termo 
de compromisso para o programa deve ser 
assinado nos próximos 45 dias. 

O Programa de Compensações pre-
vê investimentos da ordem de R$ 150 
milhões em seis anos, que deverão ser 
aplicados no município de Angra dos 
Reis nas áreas de educação, saúde, de-
fesa civil, ação social, obras e serviços 
públicos, atividades econômicas, água 
e esgoto, cultura e meio ambiente. 

ro, deputado federal Leonardo Picciani 
(PMDB/RJ), o presidente do Fórum Na-
cional de Secretários de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, Carlos Edu-
ardo Marun, e o Secretário Geral da 
Coordenação da Campanha Moradia 
Digna, Elcio Sígolo. 

Também presente, o presidente do 
Crea-RJ, engenheiro agrônomo Agos-
tinho Guerreiro, ressaltou a impor-
tância da campanha como um instru-
mento para o planejamento urbano 
e ofereceu a sede do Conselho como 
base para as reuniões do programa, 
que tem como meta principal colher 
130 mil assinaturas no Rio de Janeiro, 
até agosto, próximo à realização da 

Conferência Nacional das Cidades, em 
Brasília. Quem quiser assinar a lista de 
apoio à PEC pode dirigir-se ao atendi-
mento do Crea-RJ em todo o Estado 
ou acessar www.moradiadigna.org.br. 
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Brasileiro recebe prêmio internacional 
na área de engenharia elétrica

Pesquisador do Cepel durante 20 anos, tendo ocupado o cargo de diretor de 
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento entre 1992 e 1996, o consultor Márcio 
Szechtman é o ganhador da edição 2009 do Uno Lamm Award.

Um dos mais importantes prêmios da área de Engenharia Elétrica internacio-
nal, é concedido anualmente pela Power Engineering Society (PES) do Institute 
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a especialistas com contribuições 
relevantes no campo da transmissão em corrente contínua (HVDC). Márcio Sze-
chtman chefiou, na década de 1980, o grupo de pesquisa dedicado à transmis-
são em corrente contínua do então Departamento de Sistemas (DPST) do Cepel. 
Engenheiro eletricista, liderou estudos na área de investigação sobre o desem-
penho operativo das linhas e estações de HVDC e novas técnicas de controle 
eletrônico, de modo a tornar esses sistemas mais eficientes. Trabalhou também 
com aspectos importantes de transferência tecnológica para o Brasil nessa área, 
mediante acordos de cooperação com concessionárias, fabricantes e centros de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do exterior.

A cerimônia de premiação, no dia 28 de julho, acontece na reunião Geral da 
IEEE/PES, em Calgary, no Canadá. 

ART e formação de acervo técnico
O Confea instalou o Grupo 

de Trabalho Agências de Regu-
lamentação e Autarquias. A pro-
posta é elaborar um programa 
especial de fiscalização para os 
órgãos públicos da administra-
ção direta e indireta, para a cor-
reta aplicação da Resolução nº 
430/99, que relaciona os cargos 
e funções cujo exercício é privati-
vo de profissionais de engenha-
ria, arquitetura e agronomia.

De acordo com o coordena-
dor do grupo, conselheiro fede-
ral e engenheiro agrônomo Pe-
trucio Correia, um dos principais 
objetivos é fazer com que esses 
profissionais se conscientizem da importância do acervo técnico, formado a partir 
do recolhimento das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs). “Ao não fazer 
a Anotação no Conselho, o profissional põe em risco a sociedade, a empresa e seu 
próprio diploma profissional. Além disso, é sua vida profissional documentada, com 
respaldo jurídico”, afirma o conselheiro. Fonte: Confea

Londrina abriga Fórum 
de Acessibilidade

Com objetivo de contribuir para o 
debate entre profissionais e a sociedade 
em geral sobre o tema acessibilidade, o 
Crea-PR promoveu, em junho, dois even-
tos. O primeiro foi o Fórum Permanente 
de Acessibilidade, em conjunto com 
o Sinduscon e Prefeitura Municipal de 
Londrina. Segundo o coordenador do 
Fórum, Antonio Borges dos Reis, “cerca 
de 14% da população possui algum tipo 
de deficiência e, além disso, a acessibili-
dade é fundamental para todos”. 

O outro evento foi o Curso de Aces-
sibilidade, promovido pelo Crea-PR, em 
conjunto com o Fórum. O curso é volta-
do exclusivamente a arquitetos e urba-
nistas e engenheiros civis, em dia com 
seu registro no Crea-PR. 

Seminário Cidade 
Moderna

“Cidade Moderna e Contempo-
rânea: Síntese e Paradoxo das Artes” 
é o tema do 8º Seminário Docomo-
mo Brasil, que será realizado, no Rio 
de Janeiro, de 1 a 4 de setembro. O 
Docomomo é uma organização in-
ternacional sem fins lucrativos que 
zela pela integridade de edificações 
e sítios urbanos importantes do mo-
vimento moderno.

O evento contempla a come-
moração dos 50 anos do Congres-
so Internacional Extraordinários 
de Críticos de Arte, promovido por 
Juscelino Kubitschek, em 1959. O 
Congresso acontece em um dos 
marcos da arquitetura moderna, o 
Palácio Gustavo Capanema (Prédio 
do MEC) – Rua da Imprensa, 16, 
centro do Rio de Janeiro.
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notas

Um convênio entre a Petrobras e o 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas no Rio de Janeiro (Sebrae/RJ) 
vai promover a inserção competitiva e 
sustentável de micro e pequenas empre-
sas na cadeia produtiva de petróleo, gás e 
energia na região de Duque de Caxias.

O documento foi assinado no dia 23 de 
junho, em solenidade com a presença do 
gerente-geral da Refinaria Duque de Ca-
xias (Reduc), João Ricardo Lafraia; o diretor 
do Sebrae-RJ, Cesar Vasque; o secretário 
executivo do Comitê Setorial de Abasteci-
mento do Portal de Qualificação Profissio-
nal (Prominp) Michel Fabianski; e o diretor 
da Sociedade Fluminense de Energia (SFE), 
Marcos Nóbrega. A cerimônia foi realizada 
na Reduc, em Duque de Caxias.

A Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo Silva e Souza vai construir uma 
residência unifamiliar, usando materiais 
e tecnologia ecologicamente corretos, 
para servir como laboratório de pesqui-
sa de materiais e estudo para os alunos 
da instituição.

A turma da Escola Nacional de Engenharia 
(ENE/UFRJ) de 1969 promoverá um encontro 
de confraternização para comemorar os 40 
anos de formatura. O evento acontecerá na 
sede da Sociedade dos Engenheiros e Arqui-
tetos do Estado do Rio de Janeiro (Seaerj), na 
Rua do Russel, 1 – Glória, Rio de Janeiro.

Contatos: delgado@infolink.com.br ou 
paulosergiopadilha@gmail.com 

Microempresas na cadeia 
do petróleo Laboratório ecológico para alunos de Arquitetura

40 anos turma ENE 1969

O projeto, de autoria dos arquite-
tos Ricardo Gonzalez e Délio Costa, foi 
desenvolvido buscando encontrar uma 
forma construtiva que não agredisse a 
natureza e aproveitando o sol e a chuva. 
A construção, baseada na técnica Dry 
Wall, terá 53 m2. 
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NO BREAK TECNOLOGIA E 
APLICAçãO EM AMBIENTES QUE 
NECESSITAM CONFIABILIDADE NA 
ENERGIA
LUIz CLAUDIO FERREIRA - Engenheiro 
Eletricista, Diretor Técnico da ELETRIC 
WORK AUTOMAçãO SERVIçOS LTDA.
Dia: 12 de Agosto
Horário: 18h30 às 20h00.
Local: Auditório do prédio Sede do Crea-RJ
Informações: 21 2179 2087 – Progredir
Inscrição Gratuita: portal do Crea-RJ 
(Progredir)
Ementas: www.crea-rj.org.br 
(Progredir)

O PAPEL DO ENGENHEIRO E DO 
TéCNICO DE PLANEJAMENTO NO 
SETOR DE PETRóLEO
Cláudio Quartaroli - Analista de 
Sistemas, Pós Graduado e MBA em 

FENG SHUI NA ARQUITETURA E NA 
DECORAçãO DE INTERIORES
MARIA TERESA SALDANHA - Arquiteta e 
Urbanista, Diretora do Instituto
Brasileiro de Feng Shui, Pós-graduada 
em Gestão Empresarial.
Data: 03 a 07 de Agosto
Horário: 18h30 às 22h00
Carga Horária: 16 horas/aulas presenciais 
e 08 horas/aula visita de campo
Local: Sala 1007 10.  Andar do prédio 
Sede do Crea-RJ – Rua Buenos Aires, 40.
INVESTIMENTO: R$ 200,00– VAGAS 
LIMITADAS
Identificador 1 – CPF do Participante
Identificador 2 - 20090108
Informações: 21 2179 2087 – Progredir
Forma de pagamentos, descontos 
e ementas: www.crea-rj.org.br 
(PROGREDIR)

Gestão de Tecnologia da Informação.
Dia: 18 de agosto
Horário: 18h30 às 20h00.
Local: Auditório do prédio Sede do Crea-RJ
Informações: 21 2179 2087 – Progredir
Inscrição Gratuita: portal do Crea-RJ 
(Progredir)
Ementas: www.crea-rj.org.br (Progredir)

INTRODUçãO AO GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS
Cristiane da Costa Pimentel - Analista de 
negócios de TI, certificada PMP e pelo 
EXIN, MBA em Gestão de Negócios.
Dia: 20 de agosto
Horário: 18h30 às 20h00.
Local: Auditório do prédio Sede do Crea-RJ
Informações: 21 2179 2087 – Progredir
Inscrição Gratuita: portal do Crea-RJ 
(Progredir)
Ementas: www.crea-rj.org.br (Progredir)

PALESTRAS

CURSOS

NOVO CONCEITO DE BDI
Engº Civil Paulo Roberto Vilela Dias - 
Mestre em Engenharia Civil, Engenheiro 
Civil.
Dia: 26 de agosto
Horário: 18h30 às 20h00.
Local: Auditório do prédio Sede do 
Crea-RJ
Informações: 21 2179 2087 – Progredir
Inscrição Gratuita: portal do Crea-RJ 
(Progredir)
Ementas: www.crea-rj.org.br (Progredir)

RCP CONSULTORIA (PARCERIA)
Curso Técnico em Planejamento 2009 – 
80h – aos sábados
Turma 10 – Macaé
Início: 1 de agosto 
Turma 11 – Angra dos Reis
Início: 08 de agosto
Informações e inscrições: 
(22) 2762 3018 / rcp@rcp.srv.br 
Desconto de 10% para profissionais 
quites com o Crea-RJ

INSPEL- INSPEçãO EM INSTALAçõES 
ELéTRICAS
Marcus Possi – Engenheiro Eletricista
Dias: 10 a 14 de Agosto
Horário: 18h30 às 22h00.
Carga Horária: 30 horas – 20 horas 
presenciais e 10 horas on-line.
Investimento: R$ 250,00 – VAGAS 
LIMITADAS
Identificador 1 – CPF do Participante
Identificador 2 - 20090208
Local: Sala 1007 10.  Andar do prédio Sede 

do Crea-RJ – Rua Buenos Aires, 40.
Informações: 21 2179 2087 – Progredir
Forma de pagamentos, descontos 
e ementas: www.crea-rj.org.br 
(PROGREDIR)

CRP/APS: PLANEJAMENTO DE 
CAPACIDADE PARA PRODUçãO - 
FINITA E INFINITA
WALDEMAR GARCIA TEIXEIRA – Engenheiro 
Mecânico e Consultor da Cezar Sucupira 
Educação e Consultoria Ltda.
Dias: de 17 a 20 de Agosto
Horário: 18h30 às 22h00
Carga Horária: 16 horas/aula
Local: Sala 1007 10.  Andar do prédio 
Sede do Crea-RJ – Rua Buenos Aires, 40.
INVESTIMENTO: R$ 140,00 – VAGAS 
LIMITADAS
Identificador 1 – CPF do Participante
Identificador 2 – 20090408
Forma de pagamentos, descontos 
e ementas: www.crea-rj.org.br 
(PROGREDIR)





UNICREA

Preços e condições 

especiais
a partir de  17,R$ 73

103 MIL MÉDICOS COOPERADOS 

AO SISTEMA UNIMED.

3.596 HOSPITAIS CREDENCIADOS.

Contrato coletivo por livre adesão de prestação de serviços médicos 
hospitalares celebrado entre o Unni Clube de Benefícios e a Unimed 
Rio em convênio com o CREA-RJ - Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro.

Rio 

O MELHOR PLANO DE SAÚDE É VIVER. 

O SEGUNDO MELHOR É UNIMED.

Um plano de saúde exclusivo para os 
profissionais registrados no CREA-RJ.

PARA OS PROFISSIONAIS 

QUE POSSUAM PLANO DE 

SAÚDE SIMILAR POR MAIS 

DE 6 MESES.

SEM
Carências

Exceto para Parto

Abrangência Territorial

Internação Clínica e Cirúrgica

Personal Alfa Beta Delta Ômega

Estadual Nacional Nacional Nacional Nacional

Planos

Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento

Produtos Opcionais

Rio 

SOS UNIMED

UNIMED DENTAL

UTI Móvel em toda Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Assistência Odontológico em todo território Nacional

TRANSPORTE AEROMÉDICO

SOS VIAGEM

Transporte de pacientes de um centro médico hospitalar para outro

Assistência Internacional

REEMBOLSO DE 30% DA 

ANUIDADE DO CREA 2010.

Adesão 

pelo telefone 

ou acesse: w w w . u n i c r e a r j . c o m . b r

2158-0580(21)


