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Os conhecimentos acumulados pela ciência da engenharia têm muito a contribuir para 

o enfrentamento do problema – tanto na mitigação das emissões dos gases responsá-

veis pelo aquecimento global como na adaptação aos impactos da mudança do clima 

e suas variações.

Desde o início da década de 1990 – quando a mudança climática sequer havia en-

trado para a agenda global –, a Coppe vem se empenhando em produzir conhecimen-

to e influir na formulação de políticas públicas relacionadas aos desafios climáticos e 

energéticos. Sempre baseada numa percepção, muito clara desde o início, de que os 

dois temas estão estreitamente ligados e um não se resolve sem o outro. 

A Coppe participou da elaboração do documento apresentado pelo governo brasilei-

ro na Rio 92. Também desenvolveu um modelo de cálculo das emissões históricas no 

mundo, paralelamente à proposta brasileira apresentada na Conferência do Clima, em 

Kyoto, em 1997. No mesmo período, iniciou um trabalho pioneiro em nível mundial de 

medição de gases emitidos por hidrelétricas.  

Nos últimos anos, profissionais e grupos da Coppe têm contribuído ativamente 

com iniciativas nacionais e globais em direção à formulação de diagnósticos e de 

mecanismos de governança climática, com especial destaque para a participação no 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC); na realização do primeiro inven-

tário nacional e de inventários locais de emissão de gases de efeito estufa; na formu-

lação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que elenca um conjunto de medi-

das de mitigação das emissões brasileiras; e na elaboração das metas assumidas vo-

luntariamente pelo governo brasileiro na Conferência do Clima, em Copenhague.  

A Coppe recentemente criou o Centro China–Brasil de Mudança Climática e Tecnologias 

Inovadoras para Energia, em cooperação com a Universidade de Tsinghua, com sede em 

Pequim. O Centro tem a missão de formular sugestões de estratégias e ações para subsi-

diar decisões dos governos brasileiro e chinês nas áreas de energia e meio ambiente. 

Para a Coppe, é chegada a hora de lançar o olhar sobre as vulnerabilidades brasilei-

ras e as correspondentes necessidades de adaptação. A lente da engenharia mostra-se 

fundamental para ajudar a focalizar as realidades locais. Neste momento histórico bra-

sileiro, em que o novo cenário de prosperidade econômica se combina com a perma-

nência e o agravamento de antigos dilemas ambientais e sociais, é a tarefa da hora.  

Conciliar energia e clima é, se não o maior, um dos 

maiores desafios do século. nas últimas décadas, estudos 

de meteorologia e climatologia acumularam evidências 

de que a produção e o uso da energia que move as 

atividades humanas estão na raiz da intensificação  

do aquecimento global que ameaça mudar o clima do 

planeta, com graves consequências para a humanidade.

A hora
e a vez da

engenharia
no clima
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o futuro
éagora

durante muito tempo, a questão 

das mudanças climáticas 

provocadas pela ação humana 

foi vista como um problema –  

se problema havia – para  

o futuro distante. o último 

relatório do intergovernmental 

panel on climate change (ipcc), 

divulgado em 2007, contribuiu 

para inserir de vez o tema na 

agenda global e, mais adiante, 

nas agendas nacionais, ao 

afirmar que a contribuição 

humana para o aquecimento 

global é “inequívoca” e 

consistente com o aumento da 

concentração de gases de efeito 

estufa, e ao prever o aumento 

da intensidade e frequência de 

eventos climáticos extremos, 

como secas, furacões e chuvas 

torrenciais.

A atual polêmica sobre as incertezas dos modelos utilizados nas simulações do clima que 

foram consideradas pelo IPCC não é razão para adiar preocupações e ações mais efetivas. 

Em muitos países, e o Brasil entre eles, alguns impactos previstos como consequência 

da mudança do clima planetário já acontecem – ainda que a incerteza dos modelos e 

a escassez de medições históricas para comparação com dados atuais não permitam 

afirmar que, de fato, decorrem de mudanças climáticas ou que, ao contrário, são fruto 

de fenômenos relacionados à variabilidade natural do clima, como El Niño e La Niña. 

Uma das projeções do IPCC é de que o nível médio do mar vai subir entre 20 cm e 60 cm 

ao longo do século XXI. Cláudio Neves, do Programa de Engenharia Naval e Oceânica da 

Coppe, observa que elevações transitórias do nívl do mar no litoral do município do Rio de 

Janeiro, ocasionadas por eventos meteorológicos, já atingem, hoje, até 90 centímetros. Isso 

ocorre em épocas em que as frentes frias provocam ventos fortes sobre a plataforma conti-

nental que elevam o nível médio do mar, ocasionando o que se chama de maré meteoroló-

gica, associadas a ondas altas e chuvas intensas no litoral. 

Essas elevações transitórias do nível do mar já são suficientes para provocar graves 

problemas, que atingem comunidades pobres que vivem às margens de rios e córregos 

da Baixada Fluminense, e transtornos como os alagamentos dos centros urbanos de 

megalópoles, como o Rio e o Recife. “Com a elevação permanente prevista pelo IPCC, 

a tendência será piorar o que já ocorre hoje”, completa Paulo Cesar Rosman, também 

do Programa de Engenharia Naval e Oceânica.

“Os extremos climáticos são um dos aspectos associados às mudanças climáticas. 

Assim, nas mesmas baixadas litorâneas onde o excesso de chuvas combinado com a 

elevação do nível do mar provoca enchentes, em épocas de estiagens prolongadas a 

escassez de chuva aumenta a intrusão salina nos estuários”, explica Cláudio Neves. Por 

receberem menos água doce, os rios, na sua porção mais próxima do mar, tornam-se 

É preciso buscar soluções brasileiras para os problemas brasilei-

ros de adaptação aos impactos do clima e suas mudanças.

Por paradoxal que pareça, a sólida experiência da Coppe no 

desenvolvimento de tecnologias para a produção offshore de 

petróleo está sendo posta a serviço da superação dos novos 

desafios energéticos e climáticos. O desenvolvimento de novas e 

mais limpas formas de obtenção de energia do mar vai se bene-

ficiar desse conhecimento e ajudar o mundo a migrar da econo-

mia baseada em combustíveis fósseis, emissores de gases do 

efeito estufa, para a futura economia de baixo carbono. Um 

exemplo é o projeto da primeira usina de ondas da América do 

Sul para geração de energia elétrica, que será instalada no por-

to do Pecém, no Ceará.

Outro desafio é fazer a conciliação entre objetivos econômi-

cos e ambientais sem perder de vista os aspectos sociais. No 

Brasil, como no mundo, as maiores vulnerabilidades aos impac-

tos das variações do clima estão nas populações e regiões mais 

carentes. Estudos pioneiros da Coppe já mostraram, por exem-

plo, que a elevação do nível médio do mar por causa do aqueci-

mento global terá mais impacto sobre as populações de regiões 

pobres, como a Baixada Fluminense, do que sobre os moradores 

de sofisticadas avenidas à beira-mar. Ou que o já empobrecido 

Nordeste será a região mais prejudicada pelo impacto das mu-

danças climáticas na desertificação do semiárido.

Consciente de que a tarefa de lidar com os desafios econômi-

cos, ambientais e sociais da conciliação do binômio clima & 

energia requer uma abordagem interdisciplinar e interinstitucio-

nal, a Coppe acaba de criar, em convênio com o Ministério da 

Ciência e Tecnologia, o Instituto de Tecnologia e Engenharia das 

Mudanças Globais (Instituto Coppeclima), cuja governança está 

em processo de formulação. 

A missão do Instituto Coppeclima é potencializar a atuação 

das múltiplas iniciativas que, nas últimas duas décadas, nasce-

ram da criatividade e da capacidade de liderança dos profissio-

nais da Coppe, tais como os ônibus a hidrogênio e pilha a com-

bustível, elétrico ou híbrido a álcool, e o trem de levitação mag-

nética. Sem tolher ou substituir quaisquer dessas iniciativas, o 

Instituto pretende ser uma interface entre todas elas – e delas 

com o ambiente externo à Coppe. Seu papel é identificar opor-

tunidades de interação e propor novos arranjos e novos olhares 

que enriqueçam ainda mais nossa já rica atuação nessa área.

Como se verá nas páginas a seguir, a Coppe está preparada 

para ajudar o Brasil a enfrentar o desafio global da conciliação 

clima & energia, a partir das perspectivas, necessidades e poten-

cialidades brasileiras.  

luiz pinguelli Rosa
DIRETOR

aquilino senra martinez
VICE-DIRETOR

edson Hirokazu Watanabe
DIRETOR DE ASSUNTOS ACADêMICOS

segen farid estefen
DIRETOR DE TECNOLOGIA E  INOVAçãO

Guilherme Horta travassos
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E  ADMINISTRAçãO
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Outro parceiro da Coppe, o matemático e meteorologista Pedro Leite da Silva Dias, 

diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), vai na mesma dire-

ção, ao propor que os estudos conjuntos Coppe/LNCC deem prioridade à investigação 

da variabilidade natural do clima, para ajudar a diminuir as incertezas dos atuais mo-

delos climáticos. Mas essa não é a única razão. “Precisamos conhecer melhor a varia-

bilidade natural para aprendermos a conviver com os grandes fenômenos naturais – 

como El Niño e La Niña – que provocam os eventos extremos observados hoje”, diz 

Pedro. “Assim, vamos nos preparar para enfrentar o agravamento desses eventos em 

consequência das mudanças climáticas provocadas pelo homem.”

A outra face do problema do clima – a produção e o uso de energia – também se 

mostra como um desafio que, longe de estar no futuro, é cada vez mais presente.  “A não 

ser que a humanidade busque outras formas de conforto e aceite mudar radicalmente 

seu estilo de vida e uso do planeta, o que é improvável, todas as formas de energia terão 

de ser utilizadas”, diz Segen Estefen, diretor de Tecnologia e Inovação da Coppe. 

Por tudo isso, o futuro é agora. É hora de investir na investigação das vulnerabilida-

des energéticas e climáticas do Brasil e preparar a adaptação para as possíveis conse-

quências econômicas, ambientais e sociais. Num cenário de incertezas, o desconheci-

mento é a vulnerabilidade maior.  

mais salobros, com implicações para a agricultura, o abastecimento das cidades e as 

operações industriais. 

Recentemente, foi preciso substituir o sistema de refrigeração da usina termelétrica 

de Furnas no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que estava sendo corroído pelo 

sal contido na água do rio que abastece o sistema. 

Seja seca, seja chuva, seja vento, o Rio de Janeiro já tem problemas com eventos 

extremos. O Nordeste também, assim como os estados do Sul, o Pantanal e a Amazônia. 

“Os modelos dizem que esses eventos vão ficar mais frequentes. Então, temos de estu-

dar os que já ocorrem no país”, diz Marcos Freitas, coordenador do Instituto Virtual 

Internacional de Mudanças Globais (Ivig), da Coppe.

É justamente pelas evidências de que o problema climático é uma realidade, e sobre-

tudo para as populações mais pobres, que a Rede Nacional de Mobilização Social 

(Coep), uma articulação nacional da qual a Coppe faz parte, elegeu o enfrentamento 

da questão do clima como prioridade estratégica. Mas, em vez de falar em “mudanças 

climáticas”, o presidente do Coep, André Spitz, prefere se referir a “variações climáti-

cas”. Juntos, Coppe e Coep, em cooperação com o Fórum Brasileiro de Mu  danças Cli-

máticas (FBMC), estão iniciando uma série de estudos para investigar as vulnerabilida-

des das populações pobres às variações climáticas no Brasil.



8  COPPECLIMA CLIMA & EnErgIA: a coppe e os desafios da mudança climática  9

O supercomputador da Coppe

para dialogar com os recursos humanos e a infraestrutura computacional do 

laboratório nacional de computação científica (lncc), do instituto nacional 

de pesquisas espaciais (inpe) e de outras instituições com que venha a coope-

rar nas pesquisas voltadas para energia e clima, a coppe está equipada com 

o maior computador da américa latina e um dos cem maiores do mundo. 

montada com recursos da petrobras, a supermáquina tem capacidade de 

processamento de 65 teraflops, disponíveis para o desenvolvimento de estu-

dos e projetos realizados na coppe e no âmbito da Rede Galileu de pesquisa 

e desenvolvimento para engenharia offshore mantida pela petrobras.  

parte do tempo do supercomputador será utilizada em pesquisas direta-

mente relacionadas a clima. segundo álvaro coutinho, do núcleo avançado 

de computação de alto desempenho (nacad) da coppe, o supercomputador 

permitirá fazer no espaço de alguns dias simulações que, em máquinas me-

nores, podem demorar anos. nesse caso, estão as simulações climáticas, ca-

racterizadas pelo grande número de variáveis e pela multiplicidade de inter-

faces e de escalas espaço-temporais. 

o supercomputador começou a operar em 2010 e, ao longo do ano, o 

nacad iniciou o treinamento de pessoal e a adaptação de softwares de si-

mulação usados em máquinas menores, para que rodem na nova máquina. o 

trabalho exige recursos humanos de alto nível, pois o supercomputador 

muda os paradigmas de desenvolvimento de software. “fazer um programa 

paralelo para 16 processadores é bem diferente de fazer um programa para 

8 mil processadores”, diz coutinho.

as projeções de aumento da 

temperatura do planeta e os 

cenários de possíveis mudanças 

climáticas decorrentes desse 

aumento são produzidos por 

meio de modelos de computador 

que simulam o clima global.  

os resultados desses estudos 

estão consolidados nos relatórios 

periódicos publicados desde 

1990 pelo intergovernmental 

panel on climate change (ipcc),  

a entidade criada pela 

organização das nações unidas 

para reunir os conhecimentos 

sobre o tema produzidos por 

cientistas de todo o mundo e 

articulá-los com a formulação  

de políticas internacionais. 

Para conhecer as especificidades de 

cada região, país, cidade e mesmo ativi-

dade, é necessário passar do cenário 

global para o regional e o local. A mu-

dança de escala e o diálogo entre as 

diferentes escalas não são tarefas tri-

viais, por causa da multiplicidade de fa-

tores envolvidos no comportamento do 

clima e da complexidade das relações 

entre eles. É preciso desenvolver novos 

modelos de computador, capazes de 

tra  balhar com diferentes escalas e múl-

tiplas interfaces. Mas é preciso, sobre-

tudo, repensar conceitos estabelecidos 

e desenvolver novas maneiras de olhar 

antigos e novos problemas. 

Do supercomputador que acaba de ser 

instalado aos estudos sobre a zona cos-

teira brasileira, são muitos os projetos e 

as iniciativas em andamento na Coppe 

que lidam explicitamente com esses ti-

pos de questões.

Modelagem multiescala:  

a difícil passagem do global  

ao local 

O meteorologista e oceanógrafo físico Au-

dálio Rebelo Torres Júnior, professor do 

Instituto de Geociências da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), trabalha 

em estreita cooperação com a equipe lide-

rada pelo professor Luiz Landau, do Labo-

ratório de Métodos Computacionais em 

Engenharia (Lamce) da Coppe. Eles estão 

empenhados em fazer o que chamam de 

downscaling dos modelos de oceano e cli-

ma. Isso significa aumentar sua resolução 

para detectar detalhes que passam des-

percebidos aos modelos globais. “A reso-

lução de um dos modelos atmosféricos 

con siderados pelo IPCC é de um 1,5 grau, 

o que equivale a uma extensão de 160 

quilômetros. Isso, por exemplo, passa por 

cima dos detalhes do litoral inteiro de um 

estado brasileiro”, exemplifica Audálio. 

Mudançado

mudança
deescala
clima,1. 
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novos olhares, novos conceitos 

e algumas surpresas

A criatividade proporcionada pela lente 

da engenharia focada na escala local 

está gerando novas maneiras de olhar e 

novas técnicas para abordar antigos pro-

blemas. E não necessariamente com o 

uso de modelos computacionais. Proje-

tos desenvolvidos por pesquisadores da 

Coppe – ou com a participação deles – 

têm trazido contribuições nesse sentido.

Num estudo feito para o governo do 

Estado do Rio de Janeiro, de mapeamen-

to das áreas e populações mais vulnerá-

veis aos efeitos de chuvas fortes na re-

gião metropolitana, a questão da escala 

foi abordada de maneira inédita. Os pes-

quisadores precisavam de dados econô-

micos e sociais das populações para cru-

zar com informações geográficas e dados 

da Defesa Civil e, assim, identificar os 

pontos mais e menos vulneráveis.

A unidade habitual desse tipo de infor-

mação censitária é o município. Na escala 

de Brasil, costuma ser uma informação 

satisfatória. Mas, na escala do Estado do 

Rio de Janeiro, o resultado teria pouca sig-

nificação, pois resultaria num mapa com 

apenas 80 polígonos – o número de mu-

nicípios fluminenses –, no qual não se 

poderia visualizar o que ocorreria em cada 

bairro, por exemplo. Os pesquisadores ti-

veram então a ideia de utilizar, como uni-

dade mínima, a área que cada recensea-

dor do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) percorre em seu traba-

lho. Cada um cobre uma área com 500 

habitantes. O resultado foi um mapa com 

110 mil polígonos.

 “Foi como colocar uma lupa gigantes-

ca sobre o Rio de Janeiro. Obtivemos um 

grande detalhamento e aumentamos a 

complexidade com um investimento pe-

queno, pois não foi preciso fazer pesqui-

sas de campo”, comenta Marcos Freitas, 

coordenador do Instituto Virtual Interna-

cional de Mudanças Globais (Ivig), um 

instituto da Coppe que há dez anos arti-

cula e estimula pesquisas e teses sobre 

clima e energia desenvolvidas em vários 

programas da instituição.        

Uma aplicação desse trabalho é partir 

do modelo considerado pelo IPCC que 

previu uma elevação média de até 59 

centímetros no nível do mar até o fim do 

século e trazê-lo para a pequena escala. 

Quando se diz que o nível do oceano su-

birá 59 centímetros, não significa que 

ocorrerá de maneira igual ao longo de 

toda a costa em todas as regiões do pla-

neta. Há áreas em que pode subir mais, e 

áreas em que pode não subir. Isso se ex-

plica porque o mar é um fluido que sofre 

o efeito de circulações associadas a pro-

cessos atmosféricos e distorções e tam-

bém por causa da forma assimétrica do 

planeta e da distribuição irregular de 

mares e terras. “É isto que temos de in-

vestigar: modelar para a nossa costa e 

averiguar como os cenários modelados 

pelo IPCC impactarão diferentes pontos 

do litoral brasileiro”, explica Audálio.

Outro exemplo é oferecido por Álvaro 

Coutinho, coordenador do Núcleo Avan-

çado de Computação de Alto Desempe-

nho (Nacad) da Coppe: uma nuvem pode 

cobrir uma área de centenas de quilôme-

tros quadrados, mas ter as condições ne-

cessárias para fazer chover somente nu-

ma área muito menor. Se a simulação não 

for feita em menor escala, o modelo não 

preverá a chuva.

Como numa máquina fotográfica, é 

preciso fazer uma ampliação para obser-

var os detalhes. Só assim os resultados 

das simulações estarão mais próximos 

da escala de atuação da engenharia e 

terão a precisão necessária para permitir 

a tomada de decisão de gestores públi-

cos e privados.

Essas questões foram discutidas em 

seminário realizado na Coppe em 2010 

dentro de uma cooperação com o Painel 

Brasileiro de Mudança Climática e o Fó-

rum Brasileiro de Mudança Climática, 

com participação do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (Inpe) e de várias 

universidades brasileiras. 

No projeto de downscaling dos mode-

los climáticos está envolvido, além da 

Coppe e do Instituto de Geociências da 

UFRJ, o Laboratório Nacional de Compu-

tação Científica (LNCC). O diretor do LNCC, 

Pedro Leite da Silva Dias, coopera com a 

Coppe em estudos climáticos desde o iní-

cio da década de 1990. Na época, ele era 

chefe do Centro de Previsão do Tempo e 

Estudos Climáticos (CPTEC/Inpe) e cola-

borou com professores de diversos pro-

gramas da Coppe – Luiz Pinguelli Rosa 

(Planejamento Energético); Luiz Landau 

(Engenharia Civil); e Cláudio Neves (En-

genharia Oceânica) – na criação, na Coppe, 

de um curso de pós-graduação em Ciên-

cias Atmosféricas, na Engenharia, unindo 

docentes dessa instituição e da área de 

Meteorologia da UFRJ. O professor Luiz 

Bevilacqua, do Programa de Engenharia 

Civil da Coppe, foi o primeiro coordena-

dor do curso. Esse foi o embrião do atual 

Programa de Pós-Graduação em Meteo-

rologia, que hoje funciona no Instituto de 

Geociências da UFRJ, mas mantém a in-

teração com a Coppe.

Agora na direção do LNCC, Pedro Dias 

está formatando com a Coppe uma coo-

peração que inclui o desenvolvimento de 

técnicas de modelagem climática. Trata-

se não apenas de fazer o downscaling dos 

modelos computacionais para melhorar 

sua resolução espacial, mas de empreen-

der uma tarefa ainda mais complexa: de-

senvolver modelagem integrada e mul-

tiescala. Clima, lembra o professor Dias, 

envolve atmosfera, oceano, gelo, hidrolo-

gia de superfície, plantas, animais, radia-

ção solar, atividades humanas – e as múl-

tiplas interações entre todos esses ele-

mentos em diferentes escalas de espaço 

e de tempo. Os modelos de computador 

para simular clima precisam ter capacida-

de de trocar informações entre as dife-

rentes escalas. 

O LNCC, tal como o Inpe, tem amplo 

domínio das técnicas numéricas para lidar 

com problemas multiescala em diversas 

áreas e agora usará essa experiência para 

a modelagem meteorológica e climática. 

O primeiro projeto será o down scaling do 

modelo usado por Audálio em seus estu-

dos na Coppe.
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Do paleoclima em Cabo Frio aos furacões em Santa Catarina

o professor audálio Rebelo torres Júnior é meteorologista e oceanógrafo físi-

co. mas seu doutorado é em engenharia oceânica, na coppe. no instituto de 

Geociências da ufRJ, ele estuda anomalias de temperatura dos oceanos pací-

fico e atlântico, como os fenômenos el niño e la niña. tem especial interesse 

em investigar a maneira como impactam o Brasil. Recentemente, orientou 

uma tese de doutorado que avaliou impactos desses fenômenos no regime de 

chuvas no Brasil e em sua produção de energia elétrica. É um tipo de conheci-

mento relevante para o futuro planejamento energético do país. 

além de estar montando um projeto com a coppe para adaptar modelos de 

computador para a escala local e assim tentar entender o que acontecerá com 

o clima do Brasil no futuro, audálio está envolvido num projeto conjunto com 

a universidade federal fluminense e o laboratório de métodos computacio-

nais em engenharia (lamce), da coppe, para estudar o clima no Brasil do pas-

sado. o objetivo do projeto é simular eventos paleoclimáticos em computa-

dor, para reproduzir a história paleoclimática da área de ressurgência de cabo 

frio, no estado do Rio de Janeiro. sua hipótese é de que a modelagem paleo-

climática nesse tipo de região pode ser uma ferramenta para revelar a exis-

tência de depósitos de petróleo.

a ressurgência é um fenômeno em que a água mais fria das profundezas do 

mar sobe à superfície, trazendo consigo grande quantidade de nutrientes. as 

áreas de ressurgência são, portanto, regiões de grande deposição de matéria 

orgânica. como se sabe, matéria orgânica sedimentada ao longo das eras 

geológicas significa petróleo. o objetivo de audálio é justamente utilizar co-

nhecimentos em modelagem de climatologia para verificar se, em tempos em 

que o clima era muito diferente do que é hoje, existia uma ressurgência em 

determinado local. uma resposta positiva indicaria a possibilidade de existên-

cia de depósitos de petróleo.

outro projeto cooperativo que envolve o lncc e o programa de engenharia 

naval e oceânica da coppe. financiado pela financiadora de estudos e proje-

tos (finep), visa estudar os impactos de ciclones na costa brasileira. o projeto 

foi motivado pelo furacão catarina, um ciclone tropical que, em 2004, devas-

tou o sul de santa catarina e o nordeste do Rio Grande do sul e foi o primeiro 

fenômeno desse tipo registrado no atlântico sul.  

o objetivo é entender o processo de formação de ciclones na costa das regiões 

sul e sudeste, sua variabilidade natural – ou seja, os controles de grande escala que 

determinam a frequência e intensidade de formação desse tipo de sistema – e o 

impacto que os ciclones têm no oceano. a participação da coppe é justamente 

nesse último aspecto, graças aos conhecimentos sobre o comportamento das on-

das no mar brasileiro acumulados pelo programa de engenharia naval e oceânica. 

A mesma criatividade vem sendo apli-

cada em estudos sobre as vulnerabilidades 

das zonas costeiras brasileiras, feitos em 

conjunto por diversas instituições de pes-

quisa e com a participação de professores 

do Programa de Engenharia Naval e Oceâ-

nica da Coppe. O professor Cláudio Neves, 

na área de engenharia costeira, vem de-

senvolvendo, desde o início da década de 

1990, novos parâmetros para identificar 

essas vulnerabilidades. Um deles é um pa-

râmetro batizado de população por quilô-

metro de linha de costa (PLC).  Foi desen-

volvido no curso do primeiro grande estu-

do realizado sobre o tema no Brasil, consi-

derado no primeiro relatório do IPCC, em 

1990, e se inspirou numa prática corri-

queira em engenharia: usar como parâme-

tro de comparação o custo da obra em re-

lação a sua extensão. Por exemplo, o custo 

de construção de uma rodovia é calcula-

do dividindo-se o valor total por sua ex-

tensão em quilômetros. O novo parâme-

tro aplicado a estudos da zona costeira 

foi feito em parceria com o geógrafo Die-

ter Muehe, do Instituto de Geociências da 

UFRJ, e com pesquisadores de outras uni-

  versidades.

O estudo cobria cinco grandes regiões 

costeiras: Belém, Fortaleza, Recife, Rio de 

Janeiro e Lagoa dos Patos (RS). A unida-

de geográfica com que os pesquisadores 

trabalharam foi a microrregião do IBGE. 

Em cada microrregião eles identificaram 

os municípios costeiros, ou seja, os que 

confrontam o mar ou um estuário. Em se-

guida, computaram a população e a ex-

tensão de linha de costa de cada municí-

pio. Assim, chegaram ao PLC. Por meio 

dele, descobriram que metade da costa 

brasileira apresenta índice populacional 

inferior a mil habitantes por quilômetro 

de linha de costa. A concentração popu-

lacional só ocorre em alguns pontos, em 

geral em torno de grandes capitais litorâ-

neas, como o Rio de Janeiro, que tem 70 

mil habitantes por quilômetro de linha 

de costa; o Recife, com 40 mil; e Fortale-

za, com 10 mil. Os Estados de São Paulo 

e Paraná, que são muito populosos, têm 

baixa população em seus municípios 

costeiros. 

Como o mesmo estudo já havia mos-

trado que a população total dos municí-

pios costeiros equivale a apenas 20% do 

total da população brasileira, a conclu-

são é de que, além de menor do que se 

pensava, a população costeira é mal dis-

tribuída. “Isso tem implicações até do 

ponto de vista da segurança nacional, 

porque significa que há grandes exten-
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a coppe esteve presente 

desde os primeiros estudos 

sobre emissões de gases  

de efeito estufa no Brasil 

e participou das iniciativas 

pioneiras de organização  

da comunidade científica  

e do governo para o 

entendimento do problema  

no país.

Um trabalho nesse sentido foi a partici-

pação na produção de cenários de emis-

sões do setor de energia até 2025, dentro 

de um projeto com o Lawrence Berkeley 

National Laboratory, dos Estados Unidos. 

Para participar desse projeto, a Coppe 

criou um grupo de estudo coordenado 

pelo professor Luiz Fernando Legey e que 

contou com a colaboração do economis-

ta José Miguez. Pouco depois, quando o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 

decidiu criar uma Coordenação de Mu-

danças Climáticas, Miguez foi chamado 

para comandá-la. Nessa qua  lidade, orga-

nizou a rede de instituições científicas 

que faria o primeiro inventário brasileiro 

de emissões e no qual a Coppe partici-

pou com o levantamento do setor de 

energia, sob a coordenação do professor 

Luiz Pinguelli Rosa.  

Esse primeiro inventário nacional de 

emissões de gases de efeito estufa, que 

cobriu o período 1990-1994, foi apresen-

tado à Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 2004 pelo governo brasileiro. 

Coube à Coppe realizar o levantamento 

das emissões do setor de energia. Desde 

então, vem desenvolvendo metodologias 

e fazendo inventários e cenários para es-

tados, municípios e empresas, além de 

continuar contribuindo para o inventário 

nacional, cuja segunda versão, atualizada 

até 2005, está sendo finalizada pelo MCT 

para entrega à ONU em março de 2011.

Hoje, o Centro de Estudos Integrados 

sobre Meio Ambiente e Mudanças Cli-

máticas (Centro Clima) do Programa de 

Planejamento Energético da Coppe, co-

ordenado por Emilio La Rovere, tem uma 

importante atuação na realização de in-

ventários de emissões de gases em mu-

nicípios e estados e de cenários de miti-

gação. O Centro foi criado no ano 2000, 

por iniciativa do Ministério do Meio Am-

Inventários
cenários:

ações e estudos pioneiros
2. &sões da costa brasileira vazias e desco-

nhecidas”, comenta Neves. 

Outra implicação é de ordem econômi-

ca. Embora, do ponto de vista da vulnera-

bilidade aos efeitos das mudanças climá-

ticas (como a elevação do nível do mar 

ou desabamento de encostas e inunda-

ções), os municípios com maior PLC se-

jam os mais críticos, são também aqueles 

em que os custos de obras de proteção 

contra eventos climáticos podem ser divi-

didos por uma população maior. Já nos 

grandes vazios populacionais, caberia ao 

Estado arcar com os custos de monitora-

mento e proteção contra futuras ocupa-

ções indevidas ou inadequadas.  

Em estudos mais recentes, os pesqui-

sadores estão desenvolvendo parâme-

tros ainda mais sofisticados e trabalhan-

do com a noção de produto interno bruto 

(PIB) versus quilômetro de linha de costa, 

ou seja, PIB por quilômetro. Será uma 

ferramenta para ajudar a avaliação de 

possíveis impactos sobre a economia de 

estados e municípios dos eventos climá-

ticos que venham a ocorrer em suas zo-

nas costeiras. Com esse tipo de informa-

ção, prefeitos e governadores poderão 

to mar decisões mais fundamentadas so-

bre medidas de proteção costeira.

Num estudo realizado em 2009, no 

qual Neves e outro professor da Coppe, 

Paulo Cesar Rosman, colaboraram com 

Dieter Muehe e com colegas de universi-

dades de Pernambuco e Santa Catarina, 

o esforço para aumentar a potência da 

“lupa” colocada sobre a costa brasileira 

gerou outro número surpreendente: o li-

toral brasileiro, que usualmente se consi-

dera ter 8 mil quilômetros de extensão, 

cresceu 50%. O “truque”, que exigiu pa-

ciência chinesa, foi considerar no cálculo 

o contorno das praias e das ilhas. “Com 

isso o litoral aumentou para 12.500 qui-

lômetros. Mas, se aumentarmos o nível 

de detalhamento, crescerá mais, porque 

nesse cálculo só consideramos as ilhas 

que são municípios”, explica Neves. Fica-

ram de fora grandes ilhas como, entre 

outras, a Ilha Grande e a Ilha do Gover-

nador, no Estado do Rio. Trata-se de um 

problema típico de geometria fractal.

Neves é especialmente interessado 

no tema das escalas. Ele quer rediscutir, 

por exemplo, o conceito de bioma. Há 

várias definições para o conceito, mas a 

maioria leva em conta somente a gran-

de extensão geográfica. Assim, um bio-

ma seria um conjunto de ecossistemas 

complexos que se inter-relacionam de 

diversas faces e ocupam uma grande ex-

 tensão – como a Amazônia, o cerrado 

ou a mata atlântica. Mas Neves enten-

de que tanto um manguezal como um 

agrupamento de corais deveriam ser 

considerados um bioma em si mesmos, 

por causa de seu alto grau de complexi-

dade. “Os biomas são entendidos como 

áreas espaciais grandes porque parti-

mos de modelos globais que só permi-

tem ver grandes áreas. Mas, se usarmos 

a ótica de pequena escala, veremos que 

mangues e corais são sistemas muito 

complexos, com uma diversidade fantás-

tica, nos quais todos os elementos inte-

ragem para manter a complexidade do 

sistema. Portanto, são biomas”, diz ele. 

De um ponto de vista prático, a nova 

maneira de abordar os problemas de-

verá resultar, no futuro, em mudanças 

radicais na forma de conceber e execu-

tar os projetos de engenharia. Hoje, as 

obras de engenharia são concebidas 

como construções definitivas e são pro-

 jetadas para resistir a um impacto má-

ximo provável, calculado com base em 

estatísticas de recorrência de eventos 

no passado – determinada condição de 

onda, ou de vento ou de chuva. Mas 

essas estatísticas de máximos prová-

veis só fazem sentido se as condições 

ambientais permanecerem estáveis, ou 

seja, se as condições daqui a 50 anos 

forem as mesmas de hoje. Como o ce-

nário é de mudança – mudanças climá-

ticas –, os projetos de engenharia te-

rão de, cada vez mais, ser flexíveis. “É o 

que chamamos de resiliência das estru-

turas”, explica Neves. “É a capacidade 

da estrutura de enfrentar situações cli-

máticas que ainda não sabemos bem 

quais e como serão.”

Isso significa que os novos projetos de 

engenharia terão de embutir, desde o iní-

cio, previsões de manutenção preventiva 

e corretiva ao longo da vida útil da obra. 

Não mais obras definitivas, e sim obras 

adaptáveis.
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nhum país. Mas, para cidades e estados, 

não há diretrizes internacionais.

Essa, então, tem sido uma das contri-

buições do Centro Clima. A metodologia 

desenvolvida para o inventário do Rio foi 

depois aplicada ao inventário encomen-

dado pela prefeitura de São Paulo. Em 

seguida, os pesquisadores desenvolve-

ram metodologia para aplicação no nível 

estadual, utilizada nos inventários dos 

estados do Rio de Janeiro e de Minas Ge-

rais. Agora, está sendo aplicada no Para-

ná, no Piauí e no Espírito Santo.

Também são desenvolvidas metodolo-

gias para setores específicos. A Secreta-

ria de Meio Ambiente do governo flumi-

nense encomendou o desenvolvimento 

de uma metodologia inicial para contabi-

lizar o potencial de emissões de dióxido 

de carbono dos canteiros de obras da 

construção civil e a formulação de parâ-

metros e faixas aceitáveis para a com-

pensação dessas emissões.

Inventários municipais e estaduais não 

são somados para formar um inventário 

nacional. Sua função é informar prefeitu-

ras e governos estaduais para que esta-

beleçam políticas públicas de mitigação 

das emissões. É por isso que, após o in-

ventário, a equipe do Centro Clima for-

mula cenários, isto é, projeções de cresci-

mento das emissões, identificando os 

principais setores emissores e apontando 

ações de mitigação das emissões reco-

mendáveis em cada caso. 

A identificação do papel do setor de 

transportes coletivos urbanos como o 

maior emissor na cidade do Rio de Janei-

ro levou outro grupo da Coppe, coorde-

nado pelo professor Paulo Cezar Martins 

Ribeiro, do Programa de Engenharia de 

Transportes, a propor à Prefeitura, em 

março de 2001, o projeto Rio Bus, de ra-

cionalização dos trajetos das linhas de 

ônibus na cidade. As ações recomenda-

das têm potencial de reduzir em 25% as 

emissões de CO2. O projeto não foi im-

plantado.

A Coppe também ajudou a prefeitura a 

fixar metas voluntárias de redução de 

emissões a serem seguidas pelo municí-

pio, o chamado Projeto Rio Sustentável. 

Com o conhecimento acumulado sobre o 

município, o Centro Clima participou dos 

estudos para o capítulo de meio ambiente 

da documentação que embasou a vitorio-

sa candidatura da cidade para sediar as 

Olimpíadas de 2016. Sua equipe já pro-

duziu o inventário para o ano de 2005 e, 

até o fim de 2010, fornecerá o novo con-

junto de cenários de emissões até 2016, 

após a assinatura de contrato com a Pre-

feitura do Rio em novembro de 2009. 

Além de manter, como rotina e por 

obrigação legal, sistemas de controle da 

poluição atmosférica local, as empresas 

terão, cada vez mais, de desenvolver sis-

temas semelhantes para as emissões dos 

gases responsáveis pelo aquecimento 

global. Muitas já se antecipam a futuros 

requisitos legais e começam a providen-

ciar seus inventários e cenários. Algumas 

se candidatam a receber créditos de car-

bono dentro do Mecanismo de Desen-

volvimento Limpo da ONU. 

Os projetos candidatos precisam ser 

antes aprovados pelo governo brasileiro. 

O Centro Clima ajudou a formular os cri-

térios para avaliar a contribuição desses 

projetos ao desenvolvimento sustentá-

vel, e não apenas à redução dos gases de 

efeito estufa. São cinco critérios: a redu-

ção de impactos ambientais locais, a 

criação de empregos, o desenvolvimento 

regional, a distribuição de renda e a ino-

vação tecnológica.  

Entre as empresas que recorreram à 

Coppe para a formulação de projetos 

de crédito de carbono está a Ambev, 

uma das maiores fabricantes de bebi-

das e refrigerantes do mundo. O projeto 

foi a substituição de combustíveis fós-

seis por resíduos de biomassa em cal-

deira. O Centro Clima também colabo-

rou com a Bolsa Mercantil de Futuros 

de São Paulo, para ajudar a divulgar o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

entre as empresas brasileiras.

biente, com o objetivo de gerar e disse-

minar conhecimento sobre as mudanças 

climáticas no país. Desde então, vem a ten-

 dendo à demanda para a realização de 

inventários, tanto do setor público como 

do privado, que cresce à medida que o 

tema da mudança climática ganha proe-

minência. 

Foi a equipe do Centro Clima da Coppe 

que fez , em 1999, o primeiro inventário 

de emissões para uma cidade brasileira, o 

Rio de Janeiro, que cobre o período de 

1990 a 1998. Foi preciso desenvolver me-

todologia específica, pois, como explica 

Emilio, é mais difícil fazer esse trabalho 

para uma cidade do que para um país. O 

caso do Rio é ilustrativo: o município 

tem pouca atividade industrial e nenhu-

ma atividade agropecuária. Sua princi-

pal fonte de emissões é o transporte 

coletivo. Vale dizer, uma fonte móvel. “O 

carioca vai de automóvel a São João de 

Meriti, abastece lá e volta para o Rio. 

Nessa viagem, ele emitiu gases em dois 

municípios diferentes. Como contabili-

zar?”, exemplifica Emilio. A segunda 

maior fonte de emissões da cidade é o 

lixo urbano, mas a maior parte do lixo 

carioca é disposta num aterro em Gra-

macho, situado no município vizinho 

de Duque de Caxias. 

A delimitação de fronteiras é, assim, 

um dos principais desafios para a conta-

bilização das emissões. A Convenção do 

Clima dá diretrizes sobre esse tipo de 

contabilidade no nível de países – emis-

sões por navios e aviões em rotas inter-

nacionais, por exemplo, são contabiliza-

das à parte, não entram na conta de ne-
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100% dos habitantes vivem na costa, mas 

a população total é pequena.

Variações que já ocorrem hoje no nível 

do mar e no comportamento de ventos, 

chuvas e ondas causam diversos trans-

tornos: afetam as estruturas portuárias; 

ameaçam instalações como oleodutos, 

gasodutos e emissários submarinos; da-

nificam a infraestrutura viária e de turis-

mo, como avenidas à beira-mar e resorts; 

e destroem residências e obras de prote-

ção costeira, como molhes e píeres.  

Fenômenos que ocorrem na cidade do 

Rio de Janeiro e em seu entorno e que já 

foram bem estudados pela Coppe dão 

uma ideia do que poderá ocorrer no litoral 

brasileiro à medida que eventos climáticos 

extremos se tornem mais frequentes. 

Um desses fenômenos é a acomodação 

da praia em função do comportamento 

das ondas e das marés, gerando a chama-

da zona dinâmica de praia – a faixa de 

areia encolhe ou se alarga, conforme o 

transporte de sedimentos promovido pelo 

mar. “As praias não são estáticas, estão 

sempre se adaptando. O quanto alargam 

e estreitam é uma variável meteorológi-

ca”, explica Paulo Cesar Rosman, do Pro-

grama de Engenharia Naval e Oceânica.

Na cidade do Rio de Janeiro, o fenô-

meno é especialmente visível no Arpoa-

dor e no Leblon, duas das mais valoriza-

das praias da orla carioca. Usualmente, 

no fim do verão, a praia do Arpoador 

está mais estreita, porque as ondas do 

período da primavera e do verão trans-

portam a areia para o Leblon. No fim do 

inverno, é o oposto: as ressacas que vêm 

com as frentes frias no outono e inverno 

empurram a areia para o Arpoador. Mas, 

em anos de El Niño – evento extremo 

causado por uma anomalia na tempera-

tura do mar no Pacífico –, o padrão é 

quebrado. Uma alteração na circulação 

atmosférica produz ventos diferentes, 

que mudam a direção das ondas. As res-

sacas típicas do inverno passam a levar 

areia para o Leblon. Em anos de El Niño 

especialmente forte, a praia do Arpoador 

desaparece. Em 1999, as tubulações do 

emissário submarino de Ipanema chega-

ram a ficar expostas e um posto de sal-

va-vidas caiu por causa da erosão. As pro-

jeções de mudanças climáticas são justa-

diversos programas da coppe 

estão investigando as 

vulnerabilidades do Brasil às 

mudanças climáticas, um 

conhecimento fundamental para 

a formulação de políticas de 

adaptação. como ocorre na 

maioria dos países, as áreas e 

populações mais vulneráveis são 

as mais pobres. nos estudos 

feitos até agora, o nordeste tem 

aparecido como a região mais 

sujeita a sofrer danos. entre 

eles, contam-se o potencial 

agravamento da seca no 

semiárido, a redução da 

produção de energia elétrica nas 

usinas do rio são francisco e os 

impactos da elevação do nível 

do mar sobre sua zona costeira.

Mas há vulnerabilidades também em ou-

tras regiões. Os primeiros estudos já indi-

cam a fragilidade da costa da área me-

tropolitana do Rio de Janeiro, sobretudo 

na periferia das cidades maiores, e os 

possíveis impactos sobre o abastecimen-

to de água das populações do Rio e de 

São Paulo. 

Uma das maiores fragilidades, porém, 

é a falta de dados de monitoramento 

ambiental. A falta de registros contínuos 

e confiáveis para embasar as análises é 

uma grande vulnerabilidade do Brasil 

apontada pelos professores da Coppe.

Quando a água é demais

Já se sabe, pelos modelos do Intergovern-

mental Panel on Climate Change (IPCC) e 

pelo que se conhece hoje do comporta-

mento das zonas costeiras, que as mu-

danças climáticas e meteorológicas, com 

seus efeitos sobre os ventos, a chuva e o 

mar, causarão alterações na forma e posi-

ção das praias. Já o aumento da precipi-

tação pluviométrica deverá aumentar as 

inundações nas áreas de baixada e os 

deslizamentos de terra nas encostas.

Apesar da falta de dados ambientais da 

zona costeira no Brasil, estudos do Progra-

ma de Engenharia Naval e Oceâ nica da 

Coppe identificaram uma fragilidade po-

tencial da linha de costa e recomendam 

que o país comece a fazer gerenciamento 

costeiro. A maior vulnerabilidade costeira 

está na área metropolitana do Rio de Ja-

neiro e das capitais nordestinas, porque 

nessas regiões estão os municípios costei-

ros que mais concentram população e ati-

vidades econômicas. Na costa da área 

metropolitana da capital fluminense, vi-

vem 70% da população do estado. No 

Nordeste, varia de 30% a 60%. Nos de-

mais estados, os números são menos sig-

nificativos – a exceção é o Amapá, onde 

Vulnerabilidades
brasileiras3. 
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elevação do nível médio do mar. “Hoje 

temos marés meteorológicas de 30 a 60 

centímetros. No Rio de Janeiro, já medi-

mos até 90 centímetros. Digamos que 

daqui a 40 ou 50 anos, o nível médio do 

mar tenha subido 30 centímetros e que 

as marés meteorológicas passem a ser 

de 50 centímetros a 1 metro. Então terí-

amos nessas áreas, durante os eventos 

extremos, até 1,30 metro acima do que 

temos atualmente”, diz Neves.

Isso significaria na prática a água re-

fluindo ao contrário nos bueiros durante 

as chuvaradas naquelas cidades. Muitas 

têm ruas que hoje estão em cotas muito 

próximas das cotas dos rios e lagoas. A 

adaptação exigirá obras como aterros, 

barragens e drenagem e, onde isso não 

for tecnicamente possível ou economica-

mente viável, a transferência de popula-

ções de bairros inteiros.

Os municípios fluminenses citados por 

Neves são vulneráveis não apenas por 

suas condições morfológicas, mas pelo 

tamanho de suas populações e a exten-

são da urbanização. Rosman chama de 

zona metropolitana do Rio de Janeiro a 

área que vai de Itacuruçá, no sul do esta-

do, a Macaé, no norte, numa extensão 

de quase 300 quilômetros. É um litoral 

todo conturbado, isto é, as cidades prati-

camente se grudam umas nas outras. As 

faixas não ocupadas raramente ultrapas-

sam 10 quilômetros.

riscos em terra

Um efeito esperado da mudança do clima 

é a intensificação da frequência de escor-

regamentos de encostas, seja pelo aumen-

to das precipitações pluviométricas, seja 

pela erosão das bordas das encostas por 

causa da elevação do nível do mar. Já nas 

mente de que eventos extremos como os 

provocados por El Niño – ou sua contra-

parte, La Niña – se tornarão mais fre-

quentes e intensos.

Além das ondas, a linha da costa é 

afetada pelas marés meteorológicas. Ao 

contrário da maré astronômica, que re-

sulta da interação Terra-Lua-Sol e é pre-

visível, a maré meteorológica é a flutua-

ção transitória do nível do mar em res-

posta a eventos meteorológicos. Tem-

pestades com ventos muito fortes “er-

guem” a água do oceano, baías e lagu-

nas, fazendo-a invadir a terra, onde en-

contra a água de rios e córregos – tam-

bém já aumentados pelas chuvas. O re-

sultado são alagamentos e inundações. 

É o que ocorre, por exemplo, na Lagoa 

Rodrigo de Freitas, situada em outra 

área da valorizada Zona Sul carioca, e 

na Baía de Guanabara, afetando prin-

cipalmente os municípios da Baixada 

Fluminense. 

Um estudo comandado por Cláudio 

Neves, do Programa de Engenharia Na-

val e Oceânica, para a Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, 

mostrou a vulnerabilidade das cidades 

fluminenses localizadas às margens de 

baías e lagoas litorâneas (como Niterói, 

Maricá, Araruama, Rio das Ostras, Cabo 

Frio e Macaé) e na capital ou em seu en-

torno (como as baixadas Fluminense, de 

Sepetiba e de Jacarepaguá). A elevação 

do nível médio do mar fará subir o nível 

das baías e lagoas conectadas com o 

mar. Quando houver frentes frias fortes, 

com ventania e chuva forte, haverá ma-

rés meteorológicas altas, que persistirão 

por cinco, dez dias, e que se somarão à 
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das ruas ameaçadas pelo mar e pelos 

rios. E, para isso, é importante conhecer 

bem as propriedades dos solos. “O novo 

piezocone agilizará a coleta de informa-

ções. É capaz de medir parâmetros em 

tempo curto e em grande extensão”, ex-

plica o professor Willy Lacerda, um dos 

maiores especialistas brasileiros em me-

cânica dos solos. 

Na área de Geotecnia do Programa de 

Engenharia Civil, o professor Mauricio 

Ehrlich vem monitorando obras em an-

damento e mantém um espaço experi-

mental para testar as normas técnicas de 

reforço de solo, e a professora Anna Lau-

ra Nunes trabalha com pesquisadores da 

PUC-Rio no desenvolvimento de um 

novo tipo de barra para técnica de solos 

grampeados usada na estabilização de 

encostas. Baseada em resinas e microfi-

bras sintéticas, a barra promete ser mais 

na primeira etapa do projeto, 3,5 mil famílias moradoras de áreas de alto risco de inundação serão reassentadas em 

conjuntos habitacionais. em outras áreas, os ocupantes permanecerão onde estão. mas, em todas as zonas ribeirinhas, 

as margens dos rios estão sendo arborizadas e urbanizadas de forma a desestimular novas ocupações com moradias. 

onde não há parques, haverá pelo menos uma ciclovia. 

embora o projeto tenha sido concebido para lidar com as enchentes que ocorrem hoje, algumas obras já foram di-

mensionadas para eventos extremos relacionados com as mudanças climáticas, sendo dimensionadas completamente 

para uma possível elevação do nível médio do mar nos próximos 25 anos. “não quer dizer que toda a Baixada esteja 

protegida por 25 anos, pois esse dimensionamento só foi feito para algumas obras, aquelas cuja vida útil será mais 

longa”, avisa canedo. 

um fator que contribui para as enchentes na Baixada – o lixo jogado nos rios e córregos – não está perfeitamente 

contemplado no projeto. este foi montado pelo governo estadual, ao passo que o recolhimento e a disposição do lixo 

são atribuições das prefeituras. mas como o clima não respeita limites geográficos ou políticos, a coppe já propôs a 

criação de uma agência intermunicipal na Baixada para resolução de problemas que não podem ser resolvidos pelo 

estado nem por um município isoladamente. entre esses problemas estão o lixo e a macrodrenagem, tendo em vista 

que um mesmo rio corta vários municípios. outro caso a ser destacado é o transporte coletivo.

canedo aposta nos impactos positivos do projeto na vida diária das populações pobres da região. “trabalhamos na 

Baixada há muitos anos e observamos o empobrecimento crônico das populações que viviam em áreas de enchentes. 

a pessoa tinha um sofá de três lugares, vinha a chuva e o destruía. ela não conseguia mais comprar sofá de três luga-

res, comprava de dois. Vem a chuva e o leva. e assim vai, cada ano sempre pior do que o que passou”, relata o profes-

sor. ele assegura que, protegidos agora dessas perdas e tendo seus bairros valorizados pelas obras contra as enchen-

tes, esses cidadãos recuperam a capacidade de poupar e de investir em benfeitorias em suas moradias e em pequenos 

negócios, ainda que informais, como bares e mercadinhos.

 “no entanto, o mais importante é que eles recuperam a esperança, a capacidade de sonhar e fazer projetos para o 

futuro. todo mundo se sustenta na esperança, menos quem vive no empobrecimento crônico”, lembra o professor.

2 0 1 0 F u t u r O

planícies costeiras, vulneráveis a enchen-

tes, o solo de argila mole é especialmente 

sujeito a recalques e afundamentos.

No Programa de Engenharia Civil da 

Coppe, os professores da área de Geo-

tecnia conduzem diversos projetos para 

ampliar o conhecimento sobre os solos e 

desenvolver ferramentas que auxiliem 

esses estudos. 

A equipe coordenada pelo professor 

Fernando Danziger está desenvolvendo, 

conjuntamente com o Centro de Pesqui-

sa da Petrobras (Cenpes), o piezocone-

torpedo, equipamento que mede pro-

priedades do solo. O aparelho tem apli-

cações na indústria de petróleo offshore, 

mas também pode ser empregado em 

estudos para caracterizar os terrenos de 

argila mole das baixadas. Na adaptação 

às mudanças climáticas, será preciso 

construir mais aterros para elevar a cota 

Adaptação na Baixada 

um ambicioso projeto que a coppe ajudou o governo do estado do Rio a 

formatar está sendo implantado na Baixada fluminense, para proteção con-

tra as enchentes que costumam assolar a região em que vivem 4 milhões de 

pessoas dispersas em seis municípios: duque de caxias, nova iguaçu, são 

João de meriti, nilópolis, mesquita e Belford Roxo.

a macrodrenagem na Baixada é feita por três grandes rios: pavuna/meriti,  

sarapuí e iguaçu. os dois últimos, por correrem em áreas muito planas, são 

especialmente afetados pela maré, cuja influência se estende por até 20 qui-

lômetros rio acima. Quando ocorre a maré meteorológica, aquela provocada 

pelas chuvas fortes e pelo aumento transitório do nível do mar, o fenômeno 

se acentua. o resultado são enchentes que afetam bairros e loteamentos in-

teiros, em geral em áreas muito carentes. 

o projeto, iniciado em 2007 e previsto para durar até pelo menos 2012, é uma 

coleção de obras variadas, que incluem drenagem, uma barragem, pôlderes 

como os que existem na Holanda e uma criativa urbanização das margens dos 

rios: os trechos mais sujeitos a alagamento serão transformados em parques 

inundáveis. nos dias de tempo bom, os parques serão áreas de lazer para a po-

pulação. nos dias de chuva forte, ficarão inundados mesmo, como quer a natu-

reza. “esses parques só têm um tipo de necessidade especial: cessada a tempes-

tade, as prefeituras terão de providenciar a limpeza. exatamente como ocorre 

com as ruas”, explica paulo canedo, do programa de engenharia civil. Há tam-

bém parques não inundáveis que ajudam a mitigar os efeitos das fortes chuvas.B A I x A D A  F L u M I n E n S E  –  r J
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barata que os elementos atuais, feitos 

em aço. No momento, está sendo testa-

do num talude no bairro carioca de La-

ranjeiras, para confirmar se oferece resis-

tência comparável à do aço. 

Mas Willy Lacerda aponta as limitações 

de se abordar o problema dos impactos 

do clima apenas com tecnologia. Ele de-

fende a necessidade de uma política de 

prevenção, com mapeamento de risco 

geotécnico e zoneamento urbano, para 

salvar vidas e evitar desperdício de recur-

sos. “Estamos sempre mudando gente de 

construções precárias que desabam. Te-

mos de colocar as pessoas em lugares 

seguros”, diz ele. Sua área na Coppe pode 

contribuir para uma política dessa nature-

za aprimorando e desenvolvendo tecnolo-

gias para a determinação e a redução de 

riscos. Para isso, Willy conta com o apoio 

de pesquisadores do laboratório Geohe-

co, do Instituto de Geociências da UFRJ, 

sob a coordenação da professora Ana Lui-

za Coelho Netto.

Quando a água é de menos

As incertezas sobre o comportamento 

futuro do clima são especialmente signi-

ficativas no que se refere ao que aconte-

cerá com o ciclo hidrológico, principal-

mente no Hemisfério Sul. Há pouca rede 

de observação, e os dados existentes so-

bre o Hemisfério Norte são de pouca ser-

ventia para a metade abaixo da linha do 

Equador, onde é muito maior a quantida-

de de terra submersa do que emersa.

Uma das formas encontradas na Coppe 

de lidar com as incertezas do futuro é bus-

car soluções para problemas do presente. 

“A Austrália e a Etiópia têm a mesma va-

riabilidade hidroclimática. Mas a Austrália 

tem 5 mil metros cúbicos de água arma-

zenada por habitante, ao passo que a Eti-

ópia tem 20 metros cúbicos. Qual país 

está mais preparado para as mudanças 

climáticas?”, pergunta Marcos Freitas, co-

ordenador do Instituto Virtual Internacio-

nal de Mudanças Globais (Ivig), um insti-

tuto que mobiliza pesquisadores de dife-

rentes programas da Coppe para atender 

a projetos específicos encomendados por 

empresas e órgãos de governo.

Diversos pesquisadores da Coppe se de-

bruçam há alguns anos sobre a vulnerabili-

dade hídrica do Nordeste e da cidade do 

Rio de Janeiro. O Nordeste foi escolhido 

por ser a região onde se encontra o semiá-

rido – uma das mais densamente povoa-

das áreas áridas do planeta, sujeita a uma 

seca crônica que há séculos devasta a 

itaboraí. o empreendimento de 

mais de us$ 8 bilhões, liderado 

pela petrobras e o Grupo ultra, 

começa a operar em 2012 e pro-

mete mudar o perfil socioeconô-

mico de nada menos que 11 muni-

cípios em seu raio de influência. 

problema: de onde tirar água para 

atender à demanda industrial e 

ao aumento da população provo-

cado pelas obras e pelo afluxo de 

novas indústrias químicas que se-

rão atraídas para o novo polo? 

contratada pela petrobras, a 

coppe produziu um estudo com vá-

rias alternativas, que a empresa ain-

da está examinando. as propostas 

vão desde a dessalinização de água 

do mar, captada na Baía de Guana-

bara, até a construção de um reser-

vatório para captar a água que des-

ce das vertentes da serra do mar.

rio x São Paulo pelas  
águas do Paraíba
o conflito ainda não começou propriamente, mas já en-

trou no radar do governo federal. as duas maiores me-

trópoles brasileiras começam a dar sinais de conflito 

hídrico na divisão das águas de um rio – o paraíba do sul 

– que hoje é estratégico para o Grande Rio e pode vir a 

ser para são paulo também.

a capital paulista é estrangulada do ponto de vista de 

abastecimento de água. depende de recursos hídricos de ou-

tros municípios paulistas que também têm grande demanda, 

como campinas e americana. o Grande Rio, por sua vez, de-

pende basicamente do Guandu, rio fluminense que não se 

sustenta sem a transposição das águas do paraíba do sul.  

o ministério do meio ambiente detectou a potencial 

disputa interestadual à medida que a demanda paulistana 

cresça e são paulo precise recorrer ao trecho paulista do 

paraíba do sul. internamente, no estado do Rio, a recente 

onda de crescimento industrial de municípios da área me-

tropolitana, como itaguaí e itaboraí, onde estão sendo 

erguidos aglomerados industriais de grande porte, multi-

plica a demanda por água e cria uma disputa estadual pe-

los diferentes usos dos recursos hídricos.

por conta desse cenário, a coppe foi contratada por em-

presas e pelo governo federal para ajudar a achar solu-

ções para o problema. o primeiro projeto foi o plano dire-

tor para o Guandu. um cuidadoso estudo mostrou que um 

conjunto de obras de engenharia – algumas muito simples 

– combinadas com a racionalização do uso da água seria 

capaz de ampliar a capacidade de fornecimento do Guan-

du, atendendo às necessidades do aumento de demanda 

fluminense pelo menos nos próximos dez anos. “descobri-

mos que era uma questão de injetar inteligência no siste-

ma”, diz paulo canedo, do programa de engenharia civil. 

a primeira medida proposta é a gestão do fornecimento 

a partir de cálculos complexos que permitem racionalizar 

o uso da água no tempo. “suponhamos o seguinte: dois 

fazendeiros compartilham um córrego por onde passam 5 

metros cúbicos por segundo, mas cada um precisa de 4 

metros cúbicos. então combinam assim: o primeiro irriga a 

plantação das 13 às 14 horas e encharca o solo. o segundo 

irriga das 14 às 15 horas. o primeiro só precisará de água 

de novo das 6 às 7 horas e assim eles vão alternando. cla-

ro que o sistema é muito mais complexo do que isso, mas 

tem solução. mais do que se pensava”, explica canedo. 

além da racionalização para distribuir a água no tempo, 

o estudo da coppe apontou diversas alternativas de obras 

para aumentar a disponibilidade hídrica do Guandu. algu-

mas são muito simples, quase um “ovo de colombo”. mar-

cos freitas, do ivig, exemplifica com a proposta de despo-

luição do rio dos poços. trata-se de um minúsculo tributá-

rio do Guandu que está altamente poluído por esgotos. 

sua carga de poluição obriga a coleta da cedae, a compa-

nhia estadual de águas, a retirar mais água do Guandu – 

para diluir a poluição – do que precisaria se o aparente-

mente insignificante rio dos poços estivesse limpo. ou se 

pelo menos a cedae mudasse o ponto de coleta. 

o resultado desse tipo de estudo facilitou o prossegui-

mento dos vultosos investimentos no polo industrial de 

itaguaí, com a ampliação do porto e a instalação de gran-

des projetos siderúrgicos no município.

esse é, por sinal, o segundo maior investimento em an-

damento no estado do Rio. o primeiro é a construção do 

complexo petroquímico do Rio de Janeiro (comperj), em 
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miáridas, funcionam quase sempre. Mas, 

nas áreas áridas – concentradas em cer-

tas partes do interior da Paraíba, Pernam-

buco, Rio Grande do Norte e Ceará –, as 

cisternas não dão conta do recado por-

que não armazenam água suficiente. O 

estudo concluiu que nesses lugares é pre-

ciso aumentar a área de captação, au-

mentando o tamanho do telhado da ca-

sa, que é em média de 40 metros qua-

drados, ou testar outras superfícies, feitas 

com materiais mais eficientes. Uma das 

ideias em exame é o uso de uma espécie 

de barraca de PVC, para captar a água 

da chuva e jogar na cisterna. 

A agricultura no semiárido depende da 

chuva que cai entre dezembro e março. 

Nos anos de estiagem prolongada, as co-

munidades de agricultores perdem até 

90% de suas safras. O mesmo estudo da 

Coppe investigou o uso da água para a 

agricultura e avaliou diferentes tecnolo-

gias de irrigação. Emilio La Rovere, do 

Centro Clima, iniciou um projeto com uma 

rede de ONGs para difundir uma técnica 

de microirrigação por gotejamento que foi 

considerada adequada para as condições 

locais. O projeto, conduzido pela rede 

Adapta Sertão (Adaptação às Mudanças 

Climáticas de Comunidades de Agriculto-

res Familiares), começou pelo município 

de Pintadas, no sertão baiano, e está se 

espalhando para os municípios baianos de 

Quixabeira, Baixa Grande e Brumado. 

O preço que a  

economia vai pagar

O mais completo documento produzido 

até agora sobre os impactos econômicos 

das mudanças climáticas no país é o estu-

do Economia da mudança do clima no 

Brasil: custos e oportunidades, publicado 

em 2010. Realizado por pesquisadores de 

diversas instituições de pesquisa, o traba-

lho calculou uma perda de 0,5% a 2,3% 

no PIB brasileiro em 2050, caso se concre-

tizem as projeções de aquecimento global 

do IPCC. Sete professores da Coppe parti-

ciparam como coordenadores e conselhei-

ros, e seus estudos serviram de base para 

as seções sobre energia e zona costeira.

A seção sobre energia, produzida por 

uma equipe do Programa de Planeja-

mento Energético, previu grande redução 

das vazões dos rios do Nordeste, com 

perdas na geração de energia firme das 

hidrelétricas e, portanto, na confiabilida-

de do abastecimento. O custo da adapta-

ção – instalação de capacidade extra de 

geração com base em outras fontes ener-

géticas – pode chegar a US$ 51 bilhões. 

Já a seção sobre os impactos na zona 

costeira calculou entre R$ 136 bilhões e 

R$ 207,5 bilhões o valor do patrimônio 

em risco na costa brasileira e propôs me-

didas de gestão e políticas públicas para 

a adaptação, com um custo estimado em 

R$ 93 milhões por ano até 2050.

Esse trabalho pioneiro é apenas uma 

aproximação, sujeita a muitas incertezas 

por conta de limitações metodológicas e 

de dados. Por isso mesmo, as pesquisas 

na Coppe prosseguem, em busca de re-

sultados que permitam a tomada de de-

cisões políticas e econômicas em bases 

mais seguras. Um investimento de meia 

centena de bilhão de dólares para au-

mentar a confiabilidade do sistema elé-

trico, por causa de mudanças climáticas 

que podem ou não ocorrer, não é decisão 

que se tome facilmente. “As novas usinas 

seriam construídas para ficar em stand-

by. Não necessariamente iriam operar. E, 

se operassem, responderiam apenas a 

eventos críticos. É um investimento de 

difícil amortização”, comenta Alexandre 

Szklo, do Programa de Planejamento 

Energético, para ilustrar o tipo de decisão 

econômico-financeira em jogo.

Por isso mesmo, o Ministério da Ciên-

cia e Tecnologia já encomendou à Coppe 

uma continuação do trabalho, com base 

em novas modelagens e cenários climáti-

cos. Entre outros assuntos, é preciso con-

agropecuária local e expulsa famílias para 

outras regiões. O Rio se explica porque é a 

segunda maior metrópole do país e já se 

divisam no horizonte conflitos potenciais 

com São Paulo, a maior metrópole brasilei-

ra, pelas águas de sua principal fonte de 

abastecimento: o rio Paraíba do Sul.

 O Ivig fez um estudo sobre os efeitos 

das políticas públicas relacionadas à água 

no semiárido nordestino. Nessa área, vi-

vem 2 milhões de famílias de pequenos 

agricultores com problemas permanentes 

de abastecimento de água para produção 

de alimentos e para saneamento. O siste-

ma convencional de abastecimento é uma 

cacimba, com capacidade para algumas 

centenas de litros, onde a população ar-

mazena a água da chuva, que na região 

cai durante quatro meses – quando cai –, 

e também a carga, bastante inconstante, 

dos carros-pipas.

No começo da década, uma articula-

ção entre ONGs e o governo federal ini-

ciou um programa de construção de cis-

ternas, com capacidade para armazenar 

16 mil litros. Desde então, 230 mil famí-

lias – ou cerca de 10% do total – foram 

contempladas com uma cisterna.

Convidada para avaliar os resultados 

do programa, a Coppe partiu da observa-

ção de que o chamado semiárido é, na 

verdade, composto de áreas semiáridas, 

áridas e semiúmidas. Nestas últimas, as 

cisternas funcionam bem. Nas áreas se-
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com o novo problema. Satisfeita com o 

resultado, a Petrobras encomendou a 

continuação dos estudos, para traçar ce-

nários de evolução dos preços do carbo-

no e simular cenários brasileiros de ma-

triz energética.

Em outro trabalho, a equipe do Plane-

jamento Energético ajudou a montar 

uma espécie de guia para o Banco Mun-

dial avaliar projetos energéticos que fi-

nancia em países em desenvolvimento. 

Há sinais de que sistemas energéticos 

alternativos também são vulneráveis a 

mudanças climáticas – por exemplo, mu-

danças no regime de ventos podem im-

pactar usinas eólicas; ou alterações no 

regime de chuvas podem afetar a produ-

ção de agrocombustíveis.  Em 2010, 

Schaeffer, Szklo e sua equipe participa-

ram de um grupo de pesquisadores inter-

nacionais que produziu um documento 

para orientar a tomada de decisão do 

Banco Mundial. A contribuição da Coppe 

foi principalmente em relação às ener-

gias hidrelétrica e eólica, sobre as quais 

já dispõe de vários estudos.

Agora, o Programa de Planejamento 

Ener gético está iniciando uma nova linha 

de pesquisa, por meio de um projeto coor-

denado pelo professor Luiz Pinguelli Rosa, 

para avaliar tecnologias de captura e se-

questro de carbono – o chamado CCS, do 

inglês carbon capture and storage. Trata-se 

de investigar a viabilidade econômica de 

diferentes tecnologias que estão surgindo 

no mundo para lidar com as emissões de 

carbono resultantes da produção e queima 

de petróleo e carvão. A MPX, empresa do 

grupo Eike Baptista, encomendou um es-

tudo para usinas térmicas a carvão.

A captura de carbono é, ainda hoje, 

muito cara. Uma térmica a carvão tem 

hoje, tipicamente, uma eficiência termodi-

nâmica de 30% a 40%. Há tecnologias 

que reduzem suas emissões de CO2, mas 

também sua eficiência (além de aumenta-

rem sua demanda por água e sua geração 

de resíduos), o que significa um custo 

econômico muito alto. O custo para aba-

ter uma tonelada de CO2, a partir da inte-

gração de um sistema CCS a uma térmica 

convencional a carvão, varia entre US$ 60 

e US$ 100, conforme o sistema avaliado. 

“O mercado de carbono atualmente não 

paga isso”, explica Alexandre Szklo. A 

proposta do programa é avaliar opções 

para usinas já existentes e para usinas 

que serão construídas. Estas últimas têm 

mais possibilidades de adequação de pro-

jeto para incluir tecnologias de queima de 

combustíveis integradas a tecnologias de 

captura de carbono.

Clima x pobreza:  

um olhar sobre o social

Na Coppe, a mudança do clima vem sendo 

estudada também pelo ângulo social. Um 

dos primeiros estudos a mostrar que a vul-

nerabilidade maior ante as mudanças cli-

máticas está nas áreas e regiões pobres foi 

feito por Paulo Cesar Rosman, do Progra-

ma de Engenharia Naval e O ceânica. Ao 

avaliar os possíveis efeitos da elevação do 

nível do mar na costa da área metropoli-

tana do Rio de Janeiro, ele chamou aten-

ção para as diferenças de exposição ao 

mesmo risco, entre quem vive nos condo-

mínios luxuosos da Barra da Tijuca, ou nos 

prédios da orla de Ipanema e Leblon, e 

quem vive nas comunidades carentes da 

Baixada Fluminense. 

“Nas áreas mais desenvolvidas, onde 

a população tem uma situação de renda 

firmar se a vulnerabilidade energética do 

Nordeste é de fato a apontada pelo estu-

do anterior.

Uma contribuição da Coppe para o de-

senvolvimento de metodologia já come-

çou a refinar a forma de calcular o valor do 

patrimônio em risco nas áreas costeiras. 

Um trabalho financiado pelo Banco Mun-

dial, que avaliou em 2008 o impacto eco-

nômico da mudança do clima sobre 136 

cidades portuárias, das quais dez brasilei-

ras, usou o valor do PIB nacional na equa-

ção para estimar o valor dos investimentos 

em benfeitorias urbanas. Cláudio Neves, 

da área de Engenharia Costeira da Coppe, 

desenvolveu um conceito alternativo, ado-

tado no estudo publicado em 2010. Ele 

utilizou o PIB regional para a avaliação de 

cada cidade e foi além, criando indicado-

res mais complexos. Formulou o conceito 

de extensão equivalente de linha de costa, 

no qual o valor estimado de cada tipo de 

patrimônio (urbanização, rede de serviços 

públicos etc.) é convertido em uma exten-

são de linha de costa cuja proteção teria o 

mesmo valor. Conhecendo a população 

por quilômetro de linha de costa (PLC), 

outro indicador proposto por ele, e juntan-

do com o valor do PIB per capita, pode-se 

estabelecer um valor de PIB/km de linha 

de costa (PIB-LC). 

Um resultado dessa contribuição me-

todológica foi a mudança no ranking das 

cidades brasileiras com maior valor de 

patrimônio costeiro ameaçado pela po-

tencial elevação do nível do mar. En-

quanto o estudo inicial do Banco Mun-

dial apontava Maceió – uma deturpação 

causada pelo uso do PIB nacional –, a 

listagem final da Coppe apontou o Rio 

de Janeiro. Nada menos que 40% do va-

lor total de patrimônio em risco na costa 

brasileira está no Rio. Maceió sequer en-

trou na lista das sete primeiras (pela or-

dem: Rio de Janeiro, Salvador, Porto Ale-

gre, Vitória, Santos, Recife e Fortaleza). 

Esse tipo de informação é vital para 

a tomada de decisão em relação, por 

exemplo, a obras portuárias. O Progra-

ma de Aceleração do Crescimento 

(PAC), do governo federal, prevê inves-

timentos na expansão dos principais 

portos brasileiros, reconhecidos como 

um dos principais gargalos para as ex-

portações do país. 

No Programa de Planejamento Energé-

tico, Roberto Schaeffer e Alexandre Szklo 

coordenam diversos projetos de pesquisa 

para informar e subsidiar decisões de dife-

rentes setores econômicos e de políticas 

públicas. 

Um dos mais ambiciosos foi o estudo 

do chamado risco carbono para as indús-

trias de petróleo, encomendado pela Pe-

trobras. A empresa precisa conhecer sua 

vulnerabilidade e a de suas concorrentes 

à possível implementação, por parte de 

governos, de futuras políticas para lidar 

com o problema das mudanças climáti-

cas (por exemplo, taxações e imposições 

de cotas para a emissão de carbono). A 

Coppe avaliou detalhadamente os fato-

res de vulnerabilidade de 50 empresas 

petrolíferas, no Brasil e no mundo. Levou 

em conta, entre muitos outros critérios, 

condições de mercado, tecnologias utili-

zadas, tipos de petróleo produzido e o 

grau de preparo de cada uma para lidar 
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que importa é a adaptação”, diz ele. “A 

mitigação precisa ter a preocupação de 

fazer inclusão social ao mesmo tempo”, 

propõe. E exemplifica: é importante redu-

zir o desmatamento, mas isso deve ser 

feito numa perspectiva socialmente justa, 

que incorpore a geração de renda.

A parceria Coppe-Coep, que se estrei-

tará com o novo laboratório, funcionará 

em mão dupla. De um lado, ajudará a 

abastecer as entidades que trabalham 

nesses temas com o conhecimento cientí-

fico e tecnológico gerado na Coppe. De 

outro, ajudará a incrementar a inserção 

dos temas e perspectivas sociais nos es-

tudos e pesquisas da Coppe e a fortalecer 

os elos com outras instituições acadêmi-

cas. “Vamos juntar as forças que existem, 

sob o olhar das populações vulneráveis”, 

resume Spitz.

O Coep já está envolvido em duas pes-

quisas em andamento. A primeira é coor-

denada pelo professor Renato Maluf, da 

Universidade Federal Rural do Rio de Ja-

neiro. O estudo analisa cinco comunida-

des da rede Coep, em diferentes biomas, 

para entender como essas comunidades 

veem a questão do clima e, com elas, 

criar uma agenda para lidar com o tema. 

Estão envolvidas uma comunidade ribei-

rinha na Amazônia, uma comunidade de 

agricultores familiares no semiárido nor-

destino, uma comunidade quilombola no 

cerrado e duas comunidades urbanas – 

em Jacarepaguá, bairro da cidade do Rio 

de Janeiro, e em Florianópolis, capital de 

Santa Catarina.

A segunda pesquisa em andamento é 

coordenada pela socióloga Anna Peliano, 

do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-

cada (Ipea). Busca identificar empresas 

públicas e privadas de referência em res-

ponsabilidade social, para analisar o que 

elas já estão fazendo de concreto na inter-

face clima e pobreza. Com isso, pretende-

se reconhecer modelos de atuação e criar 

referências para outras organizações.

Mas um trabalho ainda mais ambicio-

so está sendo gestado no novo Laborató-

rio da Coppe: mapear as vulnerabilidades 

sociais às variações climáticas no Brasil, 

nos moldes do mapa da fome criado em 

1993 sob a liderança de Betinho e que aju-

dou a galvanizar a opinião pública brasilei-

ra em torno do tema da fome. “O mapa da 

fome era mais fácil de fazer. O tema do cli-

ma é mais complexo, envolve muito mais 

variáveis”, lembra Spitz. Uma das primei-

ras missões do Laboratório Herbert de Sou-

za será discutir metodologias adequadas 

para a tarefa.

Emergências: quando tudo  

já deu errado

Se o furacão Catarina, o primeiro ciclone 

extratropical registrado no Hemisfério 

Sul, que atingiu o estado de Santa Cata-

rina em 2004, tivesse se deslocado um 

pouco mais para o norte, alcançando os 

estados do Paraná e de São Paulo, os 

danos materiais e pessoais teriam sido 

infinitamente mais graves. No litoral pa-

ranaense e paulista, concentram-se mui-

tas instalações portuárias e de infraes-

trutura de petróleo que poderiam ter 

confortável, as edificações já são cons-

truídas sobre aterros, obedecendo a uma 

cota de segurança”, diz ele. “As áreas 

baixas, sempre alagadas, são as que so-

bram para os pobres.” A inexistência de 

uma política habitacional e de planos 

diretores para os municípios permite a 

ocupação dessas áreas de risco.

Diversos programas da Coppe já tra-

balham em projetos que incluem a ver-

tente clima x pobreza, como os condu-

zidos pelo próprio Rosman e seu colega 

Cláudio Neves, na Engenharia Naval e 

Oceânica; Paulo Canedo, na Engenharia 

Civil; e Emilio La Rovere, no Planeja-

mento Energético. Mas agora uma nova 

iniciativa trabalhará com essa perspec-

tiva, deslanchando novos projetos de 

pesquisa e ajudando a promover a inte-

ração entre os já existentes, dentro e 

fora da Coppe.

Trata-se do Laboratório Herbert de 

Souza de Tecnologia e Cidadania, ligado 

diretamente à diretoria da Coppe, que 

está sendo montado numa área de 200 

metros quadrados. Um de seus eixos de 

atuação é meio ambiente, mudanças cli-

máticas e pobreza. 

O novo laboratório é uma parceria com 

a Rede Nacional de Mobilização Social 

(Coep), fundado na década de 1990 pelo 

falecido sociólogo Herbert de Souza, o 

Betinho, o atual diretor da Coppe, Luiz 

Pinguelli Rosa, o bispo d. Mauro Morelli e 

o engenheiro André Spitz.

Hoje, o Coep é uma rede nacional de 

mobilização social contra a pobreza que 

articula empresas, entidades públicas, 

ONGs e indivíduos. São mais de 1,1 mil 

organizações, 110 comunidades e 12,5 

mil pessoas em todos os estados brasilei-

ros. Pensado inicialmente para promover a 

mobilização contra a fome – bandeira le-

vantada por Betinho no início da década 

de 1990 –, o Coep passou, no ano 2000, 

a atuar na mobilização para o cumprimen-

to dos Objetivos do Milênio, as metas de 

desenvolvimento social estabelecidas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

A questão do clima foi incorporada à 

estratégia do Coep em 2008. André Spitz, 

presidente da instituição, explica a razão: 

“Trabalhando com comunidades de baixa 

renda, percebemos que as variações cli-

máticas estão no centro dos grandes pro-

blemas que essas comunidades enfren-

tam. Problemas de saneamento, abaste-

cimento de água, segurança alimentar, 

emergências – tudo passa pelo meio am-

biente”. 

Em 2009, o Fórum Brasileiro de Mu-

danças Climáticas, que é presidido pelo 

presidente da República e funciona na 

Coppe, criou o grupo de trabalho Meio 

Ambiente, Mudanças Climáticas e Pobre-

za, coordenado pelo Coep, para inserir 

essa perspectiva nos documentos que 

ajudam a embasar a política brasileira de 

mudança climática. O GT começou então 

a articular empresas, universidades e or-

ganizações que trabalham com seguran-

ça alimentar, agroecologia, direitos hu-

manos e desenvolvimento de comunida-

des de baixa renda, estimulando-as a in-

serir explicitamente a questão climática 

em suas estratégias. Chegou mesmo a 

levar um documento sobre o tema para a 

COP 15, a Conferência da ONU sobre 

Mudança do Clima, em Copenhague, no 

fim daquele ano. Em 2010, o GT contri-

buiu com propostas para a posição brasi-

leira na COP 16. No momento, vem tra-

balhando em um documento que reúne 

princípios, diretrizes e objetivos a ser en-

caminhado ao governo federal, como 

contribuição à elaboração de um Plano 

Nacional de Adaptação a ser apresenta-

do pelo poder público no marco da Políti-

ca Nacional de Mudança do Clima. A 

criação do Laboratório Herbert de Souza 

é uma evolução dessa iniciativa.

“Muito se fala na vulnerabilidade dos 

pobres, mas falta entender melhor o que 

isso significa, para que as políticas públi-

cas possam lidar com o tema de maneira 

mais informada. E isso não é só no Bra-

sil”, comenta Spitz. O foco da questão 

até agora foi colocado sobre a mitigação 

– ou seja, a redução das emissões de ga-

ses de efeito estufa – e pouco se tem 

pensado em adaptação. “Do ponto de 

vista das populações de baixa renda, o 
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planos de emergência da Petrobras, ul-

trapassa 1 milhão de pessoas.

Moacyr e sua equipe usam pesados 

recursos computacionais para traçar seus 

cenários e simulações. Agora planejam 

usar o supercomputador recém-instalado 

na Coppe para fazer modelos de evacua-

ção dos estádios que serão usados na 

Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpía-

das de 2016. Pretendem empregar um 

modelo que permite prever, em caso de 

pânico, os pontos de gargalo, as áreas de 

pisoteio e até as zonas de compressão de 

pessoas contra as paredes. Trabalhos se-

melhantes, mas com menos complexida-

de, já foram feitos pelo Garta para gran-

des eventos ao ar livre no Rio de Janeiro, 

como shows de rock e a celebração do 

réveillon na praia de Copacabana.

mas as medições de perfil da praia são esporádicas, feitas 

por pesquisadores, como o próprio neves. em algumas praias 

não ocupadas, eles já encontraram variações de até 100 me-

tros na faixa de areia, antes e depois de uma ressaca.  

a carência de informações ambientais torna-se mais gra-

ve porque a ocupação territorial é desordenada, com edifi-

cações diretamente sobre a faixa dinâmica de praia, cons-

trução de obras de proteção costeira sem critérios técnicos 

de engenharia e exploração indiscriminada de jazidas de 

areia nos estuários e braços de mar. esses fatores desenca-

deiam processos erosivos rápidos, como já se registrou em 

fortaleza (ce), olinda (pe), conceição da Barra (es) e mati-

nhos (pR). mas a falta de dados históricos não permite ava-

liar até que ponto esses processos resultam das interven-

ções do homem ou indicam uma tendência de longo prazo. 

para as estruturas costeiras, a falta de dados ambientais 

é um risco também econômico. se algum dano estrutural 

ocorrer durante uma ressaca, por exemplo, a seguradora 

vai querer saber se foi provocado por condições excepcio-

nais do mar ou se houve degradação da estrutura. “num 

cenário de mudanças climáticas, isso vai se tornar cada 

vez mais frequente. deixar de monitorar o ambiente mari-

nho poderá sair mais caro do que o próprio programa de 

monitoramento”, adverte neves.

o desconhecimento aparece em vários níveis. moacyr 

duarte, do Grupo de análise de Risco tecnológico e ambien-

tal (Garta), garante que o nó que ocorre no trânsito do cen-

tro do Rio de Janeiro toda vez que a chuva alaga a praça da 

Bandeira seria aliviado com a simples colocação de marcos 

indicando a altura da água. ele já verificou que muitas vezes 

a água acumulada nesse local não passa de 30 centímetros, 

o que é facilmente transitável por qualquer carro de pas-

seio. mas, como não têm essa informação, os motoristas 

simplesmente param. e paralisam todo o centro da cidade.

faltam informações para avaliar com precisão o que 

ocorre hoje – e mais ainda para fazer projeções. “com os 

dados que temos atualmente, prever o que vai acontecer 

nos próximos 100 anos está fora do terreno da ciência. É 

magia”, resume Rosman. por isso, em todos os estudos de 

vulnerabilidade que fazem para governos, empresas e ou-

tras instituições, ele e neves sempre incluem entre as re-

comendações a adoção de medidas de monitoramento.

sido atingidas, com consequên cias pos-

sivelmente trágicas.

O trabalho de Moacyr Duarte, do Grupo 

de Análise de Risco Tecnológico e Ambien-

tal (Garta), que funciona na Coppe desde 

1992, é prever o que pode acontecer “de-

pois que tudo já deu errado” – ou seja, 

analisar riscos para prever situações de 

emergência e antecipar respostas a elas. 

Uma emergência pode ser uma situa-

ção de pânico num estádio lotado, um ti-

roteio na favela, ou mesmo o desabamen-

to de uma torre de refino de petróleo por 

causa de um evento climático extremo. 

No Brasil, as escarpas da mata atlânti-

ca são uma área já detectada de vulnera-

bilidade às mudanças do clima, por serem 

uma zona de transição extremamente 

pluviosa na região mais industrializada do 

país. Suas encostas são crivadas de torres 

e linhas de transmissão de energia, torres 

de destilação e refino de petróleo, oleo-

dutos e gasodutos. Já houve ocasiões em 

que deslizamentos de terra expuseram 

oleodutos na Serra do Mar, no Rio de Ja-

neiro, e na Serra do Espinhaço, em Minas 

Gerais, os quais se partiram, derramando 

óleo no meio ambiente. 

Com esse panorama em mente, o Gar-

ta acaba de fazer um mapeamento em 

alta resolução das periferias das 14 uni-

dades industriais da Petrobras (12 refina-

rias e duas fábricas de fertilizantes) espa-

lhadas pelo Brasil. O sistema aponta tudo 

o que existe no entorno de cada unidade 

industrial – população, moradias, rios, 

creches, escolas, linhas de ônibus etc. – e 

projeta o alcance de eventuais acidentes, 

tal como são concebidos hoje, isto é, sem 

a ocorrência de mudanças climáticas. So-

bre ele, será possível formular cenários 

que contemplem eventos climáticos ex-

tremos e as respostas das populações 

atingidas e dos sistemas de emergência 

das unidades industriais. É possível, por 

exemplo, simular o que ocorreria se uma 

chuva muito intensa provocasse um va-

zamento numa determinada refinaria e, 

ao mesmo tempo, fizesse desabar encos-

tas, bloqueando estradas e impedindo a 

retirada de população.

Com esse tipo de cenário, a empresa 

poderá formular e reformular seus pla-

nos de emergência. A população direta-

mente beneficiada por esse trabalho, ou 

seja, os brasileiros que tiveram suas mo-

radias mapeadas e estão inseridos nos 

A vulnerabilidade do desconhecimento

o professor cláudio neves, do programa de engenharia na-

val e oceânica, fez um estudo sobre o nível médio do mar no 

Rio de Janeiro entre 1965 e 1999. observou que primeiro o 

nível subiu, depois desceu. “não dá para saber o que isso 

significa, porque a série de medições disponíveis é muito pe-

quena”, diz ele. em 1990, o pesquisador participou como co-

autor do primeiro estudo internacional sobre vulnerabilidade 

das zonas costeiras. a cidade brasileira estudada em detalhe 

foi o Recife, porque era a única que tinha um levantamento 

cartográfico de toda sua área metropolitana em escala 1 

para 2.000 e dispunha de dados de medição de ondas e ma-

rés, como exigido pelo ipcc.

de lá para cá, o panorama não mudou muito, lamenta 

neves. num país de litoral extenso, onde 14 municípios 

dos 50 com os maiores piB per capita são costeiros e têm 

instalações portuárias ou infraestrutura de petróleo, não 

há medições sistemáticas do nível médio do mar, do perfil 

da praia e do comportamento das ondas. 

Quando os dados existem, nem sempre o acesso é aberto 

(caso das medições de ondas feitas pela petrobras) ou não 

são comparáveis entre si (caso de uma informação básica 

como a referência de nível do mar). “não temos um zero 

para o nível do mar. Há vários: o zero dos mapas do iBGe 

não é o mesmo das cartas náuticas da marinha, que não é o 

mesmo dos mapas da extinta portobrás”, queixa-se neves. 

no caso do nível do mar, não basta a medição absoluta. 

É preciso medir também o nível relativo, porque o terreno 

não fica estático – sobretudo em locais de baixada, onde 

os solos são geologicamente jovens e, portanto, ainda não 

se consolidaram. o peso da ocupação urbana, com seus 

aterros e construções, faz o terreno descer. isso significa 

que, nesses pontos, o nível relativo do mar está subindo 

mais do que em pontos como os costões rochosos. “sem 

um levantamento detalhado da altimetria do litoral, não é 

possível mapear as áreas vulneráveis e fazer um plano di-

retor para ordenar a ocupação”, explica paulo cesar Ros-

man, do programa de engenharia naval e oceânica. 

o Brasil já tem uma cultura de medição de dados ambien-

tais no interior. Há medições regulares de temperatura, de 

precipitação pluviométrica e de vazão de rios em várias loca-

lidades. algumas têm séries regulares de mais de um século. 
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conceito próprio, desenvolvido especial-

mente para as características do nosso 

mar: ondas não muito altas, mas cons-

tantes o ano todo (no Mar do Norte, por 

exemplo, as ondas são elevadas, mas há 

longos períodos de calmaria no verão).

Nos ensaios feitos no LabOceano da 

Coppe, o modelo demonstrou eficiência 

acima de 30%, isto é, capacidade de 

conversão superior a 30% do potencial 

energético das ondas. É um valor equiva-

lente aos melhores desempenhos alcan-

çados pelas tecnologias estrangeiras 

com que pretende competir. 

A usina se apoia na costa e tem um flu-

tuador no mar, a 22 metros de distância. A 

variação da superfície do mar, devido às 

ondas, movimenta o flutuador. Este bom-

beia água doce por um circuito fechado em 

alta pressão que, por sua vez, gera um jato 

d’água que movimenta a turbina acoplada 

a um gerador, o qual converte a energia 

mecânica em energia elétrica.

 “Para obter o jato d’água, o projeto 

trabalha com uma pressão equivalente à 

de uma queda d’água de 400 metros, si-

milar à de grandes hidrelétricas, só que 

armazenada num vaso de pressão, a câ-

mara hiperbárica”, explica o responsável 

pelo projeto, Segen Estefen, do Programa 

de Engenharia Oceânica.  O cerne do con-

ceito brasileiro é justamente o sistema de 

alta pressão. A Coppe aprendeu a domi-

nar esse tipo de tecnologia desenvolven-

do soluções para a Petrobras operar nas 

profundezas do mar da Bacia de Campos, 

até 3 mil metros de profundidade. 

Segen calcula que o balanço das on-

das do mar brasileiro guarda o potencial 

de acrescentar 15% a 20% aos atuais 

100 GW de potência instalada de ener-

gia elétrica no país. É o equivalente a 

uma Itaipu e meia. Um potencial nada 

desprezível de energia limpa e com tec-

nologia nacional.

Mas os pesquisadores da Coppe que-

rem tirar mais energias renováveis do 

mar. O aproveitamento das ondas pode 

ser feito do Sul até uma parte do Nordes-

te. Indo um pouco mais para o norte, no 

para o Brasil, conciliar as 

crescentes necessidades de 

energia para sustentar seu 

desenvolvimento econômico 

com a necessidade de conter  

o aquecimento global é apenas 

uma das faces do desafio  

do século. a difícil equação 

clima-energia é também uma 

oportunidade para o país se 

colocar como um dos players  

na economia verde que  

começa a nascer.

Tudo indica que, na nova economia, não 

haverá espaço para soluções únicas. To-

das as formas de energia serão utilizadas 

e em diferentes escalas, inclusive as ba-

seadas em combustíveis fósseis. Para 

cada problema, cada lugar, cada caso, 

uma solução. Em comum, apenas a ne-

cessidade de operar com baixo carbono 

e de maneira sustentável do ponto de 

vista econômico, ambiental e social.

Antecipando-se ao futuro de baixo 

carbono que se desenha no horizonte, a 

Coppe desenvolve tecnologias para o 

Brasil do século XXI. São estudos e proje-

tos que incluem desde veículos coletivos 

movidos a hidrogênio e trens de levita-

ção magnética, a tecnologias para extrair 

biocombustíveis do esgoto e do lixo. De 

usinas para produzir eletricidade a partir 

das ondas do mar a casas planejadas 

para ter eficiência energética. De técni-

cas para gestão do transporte urbano, 

incluindo o incentivo ao uso de bicicle-

tas, a usinas nucleares menos produtoras 

de rejeitos radioativos.

no balanço das ondas

O conhecimento acumulado pelo Labo-

ratório de Tecnologia Submarina com as 

pesquisas feitas para a produção de pe-

tróleo em águas profundas gerou uma 

inédita usina de energia elétrica a partir 

das ondas do mar. Com capacidade de 

100 kW, a usina-piloto instalada no por-

to do Pecém, no Ceará, começará a ope-

rar em 2011.

Com tecnologia e fabricação inteira-

mente brasileiras, é a primeira usina de 

ondas da América do Sul. Existem algu-

mas instalações experimentais na Euro-

pa, principalmente em Portugal e na Es-

cócia, todas de pequeno porte e cada 

uma partindo de conceitos diferentes. A 

usina da Coppe também parte de um 

Antecipando o
futuro4. 
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do vento é maior do que em terra. Da 

mesma forma, a energia solar exige ex-

tensas áreas para captação, e a superfí-

cie marinha pode ser a resposta. 

Ele visualiza um cenário de grandes par-

ques energéticos no mar brasileiro, inclusi-

ve para abastecer as plataformas de petró-

leo que operarão na faixa do pré-sal. “A 

economia do futuro certamente vai incor-

porar essas energias do mar. Em 

cinco a dez anos, elas vão começar a entrar 

no sistema e serão importantes para ini-

ciarmos a substituição do petróleo na eco-

nomia de baixo carbono”, aposta Segen. A 

tendência dessas tecnologias é baixar o 

custo, que hoje ainda é alto, se comparado 

com o verificado nas fontes convencionais. 

Os países que estiverem mais bem prepa-

rados se beneficiarão. 

um ônibus a hidrogênio  

pronto para rodar

No século XIX, o escritor francês Júlio Ver-

ne profetizou que a água – melhor dizen-

do, o hidrogênio nela contido – seria o 

combustível do futuro. A profecia começa 

a se tornar realidade. Projetos de veículos 

movidos a hidrogênio – uma fonte de 

energia limpa e virtualmente inesgotável 

– estão saindo do papel em alguns paí-

ses. Um deles é o Brasil, graças ao traba-

lho da equipe de Paulo Emilio Valadão de 

Miranda, do Programa de En genharia Me-

talúrgica e de Materiais.

Do Laboratório de Hidrogênio coman-

dado por Paulo Emilio, saiu o ônibus ur-

bano elétrico híbrido a hidrogênio – ini-

ciativa pioneira no Hemisfério Sul. O veí-

culo, inteiramente projetado na Coppe e 

fabricado por indústrias brasileiras, tem a 

aparência de um ônibus comum, mas é 

movido a energia elétrica obtida de uma 

tomada ligada na rede e complementada 

com eletricidade produzida a bordo, por 

uma pilha a combustível alimentada com 

hidrogênio.

Isso significa um veículo silencioso, 

com eficiência energética maior que a 

dos ônibus a diesel e com emissão zero 

de poluentes. De seu cano de descar-

ga sai apenas água, tão limpa que 

serviria para consumo humano. 

As inovações tecnológicas in-

troduzidas no projeto da Coppe 

colocam o novo ônibus à frente 

de similares testados em países 

desenvolvidos. É mais eficiente 

ener geticamente graças à forma 

de utilização da pilha a combus-

tível e aos dispositivos para ar-

mazenamento e gerenciamento 

da energia disponível a bordo.  

Maranhão, o potencial marinho é outro: 

energia de marés. 

A tecnologia não é nova. Há mais de 

40 anos funciona em La Rance, na Fran-

ça, a maior usina de marés do mundo, 

com capacidade para produzir 240 MW. 

Outra do mesmo porte, em breve, entrará 

em operação na Coreia do Sul. No pró-

prio Maranhão foi feita, no fim da déca-

da de 1960, uma tentativa que não pros-

perou. Em 2004, a Eletronorte convidou 

a Coppe para estudar o assunto. Uma 

dissertação de mestrado foi produzida e 

agora está em discussão a ideia de se 

construir uma usina-laboratório, em par-

ceria com a Universidade Federal do Ma-

ranhão (UFMA).

Usinas maremotrizes só podem ser er-

guidas em lugares onde há grandes varia-

ções nos níveis de maré, como as existen-

tes no Maranhão e na região Norte. Cons-

trói-se uma barragem junto ao mar. Quan-

do a maré sobe, enche o reservatório e, 

nesse movimento, a água do mar passa por 

uma turbina acoplada a um gerador, que 

produz a energia elétrica. Quando a maré 

baixa, o movimento inverso também movi-

menta a turbina e produz energia. 

“Mas as usinas de marés podem cau-

sar grande impacto na costa e, por isso, 

qualquer projeto precisará ter muitos cui-

dados ambientais. A alternativa é o apro-

veitamento das correntes geradas pelas 

marés”, afirma Segen. 

Embora, no momento, o Laboratório 

de Tecnologia Submarina esteja traba-

lhando nesses dois projetos para obter 

energia diretamente do mar, Segen tam-

bém visualiza outras possibilidades de 

usar o oceano de forma indireta. Uma 

delas é a energia eólica, porque no mar 

– zona livre de obstáculos – a velocidade 

Sequestro de carbono no pré-sal

a boa nova da descoberta de grandes reservas de petróleo na camada do 

pré-sal veio acompanhada da má notícia: o petróleo encontrado naquelas 

profundezas está associado a grandes quantidades de co2. isso significa 

emissões do principal gás causador do efeito estufa já na fase de produ-

ção, sem mencionar as emissões da queima durante o uso. 

no mundo inteiro, pesquisadores se mobilizam em busca de soluções 

para capturar e sequestrar (armazenar) o carbono resultante do uso de 

combustíveis fósseis. pedro leite da silva dias, diretor do laboratório 

nacional de computação científica (lncc) e parceiro da coppe, vê aí uma 

grande oportunidade para a ciência e a tecnologia brasileiras.

o lncc coordena um projeto que envolve pesquisadores da coppe, do 

instituto de matemática pura e aplicada (impa) e de outras instituições 

de pesquisa. Batizado de modelagem Hidrogeomecânica do sequestro 

Geológico do dióxido de carbono no pré-sal, o projeto pretende modelar 

o comportamento do co2 armazenado em camadas geológicas como a 

do pré-sal por longo tempo – centenas ou milhares de anos – para avaliar 

a viabilidade de armazenar o gás nos próprios poços de petróleo. 

“a ideia é colocar lá embaixo o carbono proveniente da extração do 

petróleo e também o da queima. se pudermos provar que é seguro e 

economicamente viável, será uma oportunidade fantástica para o Brasil”, 

anima-se pedro. “a decisão brasileira de explorar o pré-sal aponta na di-

reção da carbonização da economia. mas, se o pré-sal for também uma 

solução para a descarbonização, o país vai ficar numa posição muito mais 

confortável nas negociações internacionais”, diz ele. 

sequestrar o carbono no subsolo marinho é um problema de grande 

complexidade. nessa região, as rochas são porosas, e os meios porosos 

mudam de forma constantemente. as condições especiais de temperatura 

e pressão do fundo do mar fazem o co2 passar por reações químicas 

ainda mal conhecidas.  

para conduzir o projeto, o lncc conta com uma equipe liderada por 

marcio murad, que é referência internacional na modelagem de meios 

porosos. ao grupo juntaram-se também o matemático dan marchesini, do 

impa, e especialistas em geoquímica de universidades de pernambuco e 

minas Gerais. 

a participação da coppe está sendo discutida, mas já se sabe que será 

na modelagem dos aspectos de engenharia do problema. afinal, a coppe 

está debruçada sobre o pré-sal, junto com a petrobras, desde as primeiras 

descobertas de óleo na região.
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vitação. Por se deslocar levitando, o trem 

não tem o atrito do sistema convencional 

roda/trilho, que causa desgaste do mate-

rial rodante e consome mais energia.

No mundo, existem em operação dois 

sistemas de trens magnéticos, isto é, que 

levitam para dispensar rodas e trilhos. O 

primeiro obtém a levitação com uma téc-

nica de forças atrativas chamada de ele-

tromagnética. Batizado de Transrapid, foi 

desenvolvido há mais de 20 anos na Ale-

manha, onde há uma linha experimental. 

Em 2003, a tecnologia alemã foi vendida 

à China, que instalou uma linha comer-

cial em Xangai. O segundo sistema, ja-

ponês, está em teste numa linha de 42 

quilômetros de extensão. Utiliza outra 

tecnologia de forças repulsivas, chamada 

de eletrodinâmica. Usa supercondutores, 

mas deles explora apenas a propriedade 

da resistência zero para obter correntes 

elevadas. Tanto no sistema alemão como 

no japonês, os trens alcançam velocida-

des superiores a 500 quilômetros por 

hora e, por isso, são ideais para interligar 

cidades situadas a grande distância en-

tre uma e outra (os japoneses pretendem 

fazer a ligação de Tóquio a Osaka, suas 

duas principais metrópoles). 

O sistema desenvolvido pela Coppe é 

singular: utiliza supercondutores, mas 

deles explora apenas a propriedade dia-

magnética para obter o efeito levitante. 

Stephan optou por essa via porque seu 

projeto, ao contrário dos outros dois, é 

para um trem de baixa velocidade (70 

quilômetros/hora). É projetado para uso 

exclusivamente urbano. A ideia é substi-

tuir automóveis, ônibus e metrôs em cor-

redores de tráfego já consolidados – vale 

dizer, congestionados – e onde soluções 

de gestão de tráfego não são suficientes 

ou aplicáveis. Por exemplo, onde não há 

espaço físico para adotar soluções como 

os corredores exclusivos para ônibus.  

Movido a energia elétrica, o trem 

magnético não emite gases do efeito es-

tufa na sua operação, como ocorre com 

automóveis e ônibus. Por ser muito leve, 

pode correr sobre estreitas passarelas, 

não maiores que as passarelas de pedes-

tres, dispensando as caras e complicadas 

obras civis exigidas pelo metrô. 

O ônibus a hidrogênio faz parte de 

uma família de veículos elétricos criados 

no Laboratório de Hidrogênio da Coppe, 

formada ainda por um ônibus exclusiva-

mente elétrico e um híbrido a álcool. Os 

três têm em comum o fato de serem mo-

vidos a eletricidade obtida da rede elétri-

ca e armazenada em baterias. Comparti-

lham também a capacidade de regenerar 

a energia cinética – aquela adquirida 

com a própria movimentação do ônibus e 

que, nos veículos convencionais, se des-

perdiça em desacelerações e frenagens.

Elemento abundante na natureza, o 

hidrogênio pode ser obtido de diversas 

fontes. A mais óbvia é a água, mas é 

também a de processo de obtenção mais 

caro. Chama-se eletrólise e gasta muita 

energia, que, entretanto, pode ser alter-

nativamente obtida de fontes renováveis, 

como solar, eólica ou das marés. No está-

gio atual da tecnologia, o processo mais 

viável é a reforma a vapor do gás natural. 

Também se pode obter hidrogênio a par-

tir do metano contido em biogases pro-

duzidos em aterros sanitários e estações 

de tratamento de esgoto, de resíduos 

agrícolas e também de combustíveis lí-

quidos como o álcool. Matérias-primas 

que o Brasil tem de sobra. 

Uma contribuição alternativa virá do 

Programa de Engenharia Nuclear da  

Coppe. Os pesquisadores do programa, 

em colaboração com colegas de outras 

instituições, estão começando a examinar 

possíveis rotas de produção de hidrogê-

nio usando reatores nucleares. É um pro-

cesso químico, chamado termólise. Exige 

temperaturas da ordem de 800ºC para 

produzir vapor d’água. É possível usar um 

reator nuclear para gerar temperaturas 

dessa ordem e produzir o vapor d’água 

para a produção do hidrogênio, enquan-

to gera  eletricidade. 

Paulo Emilio lembra que o Brasil está 

em posição privilegiada. É o único país do 

mundo que já fez uma transformação de 

combustível veicular, ao introduzir o álcool 

como substituto da gasolina. E agora, gra-

ças ao projeto da Coppe, coloca-se tam-

bém na dianteira tecnológica de projeto e 

fabricação de veículos a hidrogênio.

um trem que se desloca 

levitando

Ele antecipa o futuro, mas não é um pro-

jeto futurista. Muito pelo contrário, é 

tecnologia disponível para ser posta em 

prática agora. Trata-se do Maglev Cobra, 

um trem leve, silencioso e rápido, que 

dispensa rodas e se desloca levitando so-

bre ímãs e supercondutores. 

Comparado com outros meios de trans-

porte, do avião ao automóvel, passando 

pelo metrô e os trens convencionais roda/

trilho, o trem magnético causa menos po-

luição sonora e visual, menos impacto físi-

co nos lugares por que atravessa e, prin-

cipalmente, é muito mais eficaz energeti-

camente.

O Maglev Cobra foi desenvolvido no 

Laboratório de Aplicações de Supercondu-

tores do Programa de Engenharia Elétrica 

da Coppe. O coordenador do projeto, Ri-

chard Stephan, exibe com orgulho o mo-

delo em tamanho real que levita no labo-

ratório, enquanto aguarda recursos para 

montar o sistema que permitirá deslocar o 

veículo por um pequeno trajeto de de-

monstração – não mais que 200 metros 

– no próprio campus da Ilha do Fundão.  

O professor está convencido de que, 

com essa demonstração, surgirão investi-

dores dispostos a colocar o veículo em 

operação comercial. Ele garante que, se for 

tomada uma decisão até meados de 2011, 

será possível colocar o Maglev Cobra ope-

rando comercialmente na cidade do Rio de 

Janeiro em 2014 – a tempo de atender ao 

afluxo de turistas que chegarão ao Rio 

para a Copa do Mundo naquele ano e ali-

viar o já congestionado trânsito da cidade. 

Stephan visualiza um trecho inicial ligando 

o Aeroporto Santos Dumont, no Centro, ao 

Aeroporto Internacional Tom Jobim, com 

ramais para a Cinelândia e para a Cidade 

Universitária, na Ilha do Fundão.

O trem magnético da Coppe utiliza 

supercondutores, uma classe de mate-

riais que, embora conhecidos desde o 

início do século XX, só começaram a ga-

nhar aplicações concretas nas últimas 

duas décadas e ainda não estão muito 

difundidos. Os supercondutores têm duas 

propriedades características: a resistên-

cia zero, que permite trabalhar com cor-

rentes elétricas muito elevadas, e o dia-

magnetismo, uma propriedade que repe-

le os campos magnéticos e permite a le-
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Contribuições para o gerenciamento da mobilidade

o setor de transportes é um dos que mais podem contribuir para a redução da taxa de crescimento das emissões 

de gases de efeito estufa. Responde por 23% das emissões mundiais associadas ao consumo de energia e é o que 

mais cresce, principalmente nos países emergentes, onde o aumento da renda faz crescer a frota de veículos. no 

Brasil, depois do desmatamento e das queimadas, o transporte é a principal fonte de emissões de gases do aque-

cimento global.

mas o setor de transportes é também um dos mais complexos para a adoção de medidas de mitigação, porque lida com 

fontes móveis e envolve muitos atores econômicos e sociais. “ao contrário do setor industrial, onde as fontes e os im-

pactos de medidas de mitigação são localizados, no setor de transportes tudo está disperso”, diz suzana Kahn Ribeiro, 

do programa de engenharia de transportes da coppe. uma mudança no tipo de combustível exige um gigantesco esforço 

de logística, para disponibilizar o novo combustível em todo o país. uma política de taxação causa diferentes impactos 

em diferentes públicos. “para o usuário de transporte público, qualquer aumento de tarifa repercute sobre a renda. para 

o transporte de carga, o aumento de custo tem impacto nos preços dos produtos e na competitividade das exportações. 

Já para o usuário de transporte individual, uma política assim provavelmente não faria grande diferença. enfim, é muito 

difícil uma política capaz de abarcar tanta variedade de usuários”, explica.

suzana aponta as limitações da tecnologia para lidar com o problema. “a tecnologia está avançando muito, os 

motores estão cada vez mais eficientes, o design é mais aerodinâmico e os materiais são mais leves. mas a frota 

aumenta, e o sistema de transporte é caótico. de que adianta um veículo eficiente, se ele fica engarrafado?”, ques-

tiona a professora. 

uma resposta está no gerenciamento da mobilidade, área que o programa de engenharia de transportes vem estudan-

do há mais de dez anos. o professor paulo cezar martins Ribeiro, por exemplo, ajudou a formular o projeto Rio Bus, de 

reordenamento das linhas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. os professores Ronaldo Balassiano e licínio portugal 

também se debruçam sobre os problemas do sistema de tráfego e do planejamento estratégico de transportes, e o Rio 

tem sido o laboratório preferencial do grupo.

os professores propõem a criação de faixas segregadas para ônibus, o chamado sistema BRt (bus rapid transit), em 

diversos corredores de trânsito da cidade. segundo Ronaldo Balassiano, embora esse tipo de sistema tenha sido criado 

pioneiramente no Brasil – em curitiba, na década de 1970, pela equipe do arquiteto Jaime lerner –, o país é hoje um dos 

mais atrasados na sua adoção.

existem hoje, no mundo, 140 sistemas BRt em operação, alguns bastante sofisticados, pois contam com dispositivos de 

controle operacional e tarifário, que monitora em tempo real os veículos e a bilhetagem. um dos mais recentes é o trans-

milênio, implantado em Bogotá, capital da colômbia. o sistema reduziu, desde 2003, em 90% o número de acidentes 

fatais no trânsito da cidade e em 40% a emissão de poluentes.

um estudo conduzido por paulo cezar no centro do Rio resultou numa grande base de dados sobre o comportamento 

do trânsito na área. simulações confirmaram que a adoção do BRt propiciaria aumento na velocidade média dos ônibus, 

tornando-os mais atrativos que as vans, kombis e automóveis particulares que hoje disputam espaço nas ruas centrais 

da cidade. 

até as bicicletas têm sido contempladas nos estudos da coppe. uma tese de doutorado orientada pela professora 

milena Bodmer mapeou o perfil dos usuários de trem, ônibus e metrô que residem em dois grandes bairros da periferia 

– santa cruz e colégio – para avaliar o potencial de uso da bicicleta como alternativa a aqueles meios de transporte 

público. o trabalho concluiu que, se não há potencial para substituição, há para integração. mais de 40% dos usuários 

estão dispostos a usar a bicicleta como meio de acesso ao transporte principal, desde que haja estacionamento adequa-

do para elas, construção de ciclovias e melhorias na segurança pública. 

Segundo Stephan, o material levitante 

é mais caro que o material rodante de 

trens convencionais. Mas o menor custo 

de construção civil e de manutenção, já 

que não há desgaste por atrito, compen-

sa a diferença. Enquanto o metrô subter-

râneo custa R$ 100 milhões por quilô-

metro construído, o Maglev Cobra custa-

ria R$ 33 milhões. 

Em termos de consumo e eficiência 

energética, também se verifica um ga-

nho. Por passageiro transportado a ca-

da quilômetro,um ônibus convencional 

gasta o equivalente a 0,44 kWh, o me-

trô gasta 0,16 kWh e o Maglev gastaria 

0,04 kWh. 

Armazenadores de energia

O Maglev é o resultado mais visível do tra-

balho do Laboratório de Aplicações de Su-

percondutores da Coppe, mas não é o 

único. Uma linha de pesquisa com mancais 

magnéticos, também baseados em mate-

riais supercondutores, busca soluções para 

um dos grandes gargalos da produção e 

consumo da energia elétrica proveniente 

das novas fontes limpas que estão surgin-

do: o armazenamento dessa energia.

Como armazenar a eletricidade de ori-

gem eólica ou solar, por exemplo, tendo 

em vista que não venta nem faz sol o 

tempo todo? Um recurso convencional 

são as baterias, com todos os problemas 

de poluição ambiental que geram quan-

do são descartadas.

A resposta pode estar em armazena-

dores de energia cinética, sistemas me-

cânicos rotativos que giram em velocida-

des muito elevadas e são mais conheci-

dos pelo nome em inglês, flywheel. En-

quanto giram, mantêm a energia guar-

dada até que precise ser utilizada, quan-

do então é convertida de energia mecâ-

nica em elétrica. 

O problema é que velocidades altas 

estão sempre associadas com atrito, vale 

dizer, desgaste e defeitos. É aí que en-

tram os mancais magnéticos estudados 

na Coppe. Usando a propriedade de levi-

tação dos supercondutores, permitirão 

atingir as altas velocidades necessárias, 

sem o atrito dos sistemas mecânicos e 

sem a poluição dos sistemas químicos.

Assim como os semicondutores foram 

os materiais que propiciaram a revolu-

ção tecnológica do século XX, pois es-

tão na base da informática e das teleco-

municações, os supercondutores, acre-

dita Stephan, farão a revolução tecnoló-

gica do século XXI. “Estarão na base da 

transmissão e conversão de energia”, 

aposta ele. 

O Brasil perdeu a oportunidade de 

produzir os semicondutores do século XX 

e agora importa todos os que consome. 

Stephan não vê razão para que isso se 

repita com os supercondutores. O país 

tem as matérias-primas necessárias – 

ítrio, bário e cobre – e tecnologia em es-

cala de laboratório, mas é preciso investir 

em desenvolvimento para alcançar esca-

la industrial. Stephan apresentou um 

projeto à Financiadora de Estudos e Pro-

jetos (Finep), propondo a nacionalização 

da produção de ímãs e supercondutores. 

Isso também é antecipar o futuro.

A energia nuclear  

cava seu espaço

Os antigos alquimistas sonhavam fazer a 

transmutação de metais vis, entre eles o 

chumbo, em metais preciosos, como o 

ouro e a prata. Os físicos nucleares con-

temporâneos querem transmutar mate-

riais que permanecem radioativos por 

um período de até 10 mil anos em outros 

cuja radioatividade não dure mais do 

que 300 anos.

O objetivo é resolver um dos principais 

problemas de aceitação da energia nu-

clear – o armazenamento dos rejeitos 

das usinas nucleares, para o qual não há 

soluções tecnológicas satisfatórias, capa-

zes de garantir a segurança de depósitos 

por períodos tão longos de tempo.

Os estudos sobre transmutação realiza-

dos pelo Programa de Engenharia Nucle-

ar da Coppe são conduzidos pelo Instituto 

Nacional de Ciência e Tecnologia de Rea-

tores Inovadores. É um dos institutos na-

cionais criados pelo Ministério da Ciência 

e Tecnologia em 2008 para reunir pesqui-
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urânio e fabricação do combustível, por 

causa da movimentação de grandes cami-

nhões e do consumo de eletricidade para 

beneficiar o minério e fabricar o combus-

tível. O exame da cadeia produtiva mos-

trou, surpreendentemente, que a energia 

solar é mais emissora de gases do aqueci-

mento global que a nuclear. A fabricação 

dos coletores solares emprega um proces-

so que tem emissões significativas. 

No início dos anos 2000, países que 

haviam parado de construir usinas nucle-

ares retomaram seus planos de expan-

são. Os Estados Unidos têm hoje seis 

usinas encomendadas, mas os números 

mais impressionantes são da China, que 

passará dos atuais 9 mil MW de potência 

nuclear para 72 mil MW em 2014. São 

reatores de terceira geração, mais avan-

çados que os espalhados pelo mundo, 

como Angra 1 e 2, pertencentes à segun-

da geração. “Depois dos acidentes de 

Three Mile Island, nos Estados Unidos, 

em 1979, e da tragédia de Chernobyl, a 

indústria nuclear passou por toda uma 

reformulação. A tal ponto que posso di-

zer que a probabilidade de acontecer um 

acidente grave nos reatores de terceira 

geração é dez vezes menor do que na 

geração 2”, comenta Aquilino. 

Hoje existe, no mundo, um total de 436 

usinas nucleares em operação. A previsão 

é de que, em 2030, sejam 600. “Esse au-

mento está atrelado às mudanças climáti-

cas”, garante Aquilino. Mas não é só pela 

vantagem da baixa emissão de gases de 

efeito estufa. A nuclear, tal como a hidre-

létrica, é energia firme, ou seja, entrega a 

quantidade de energia prevista no proje-

to, ao contrário de opções como a solar e 

a eólica, que dependem da existência de 

sol e de vento. 

Os reatores da terceira geração são 

projetados para produzir mais energia 

gastando menos urânio e produzindo 

menos plutônio (material sensível por-

que é o combustível das armas nuclea-

res). Ou seja, são reatores nucleares pro-

jetados para ter mais eficiência energéti-

ca, produzir menos rejeitos radioativos e 

gerar menos material com possível uso 

bélico. Na quarta geração, que começa a 

ser conceituada nos centros de pesquisa, 

a chave será o aumento da automação 

da operação. Trata-se de eliminar a ação 

humana num estado de emergência. O 

objetivo final é evitar o derretimento do 

núcleo do reator, pois é a fusão do reator 

que gera a radioatividade que pode atin-

gir o meio externo, se o prédio de con-

tenção não for suficiente, como ocorreu 

em Chernobyl, onde sequer havia prédio 

de contenção.  

Aquilino está convencido de que, den-

tro de dez a 15 anos, o Brasil deslancha-

rá um grande programa de construção 

de usinas nucleares. O país será levado a 

isso pela necessidade de produzir ener-

gia no contexto das mudanças climáti-

cas e porque tem condições favoráveis: 

tem urânio (detém uma das maiores re-

servas do mundo), domina todas as eta-

pas da tecnologia de fabricação do com-

bustível nuclear e já utiliza a energia 

nuclear para produzir eletricidade. Só 

dois outros países no mundo reúnem 

todas as três condições: os Estados Uni-

dos e a Rússia.

Pioneirismo no estudo das 

emissões de hidrelétricas

O ano era 1992, e o local, o campus da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), na Praia Vermelha. Em um en-

contro internacional de cientistas para-

lelo à Rio-92, a Conferência de Meio 

Ambiente da ONU que então se realiza-

va no Rio, foi levantada a hipótese de 

que talvez os reservatórios de usinas hi-

drelétricas se comportassem como am-

bientes aquáticos naturais, emitindo 

gases de efeito estufa. 

Pouco havia sido publicado sobre a 

ques   tão. Apenas algumas poucas linhas 

publicadas sobre uma área experimental 

no Canadá. Marco Aurélio dos Santos, 

orientado pelo professor Luiz Pinguelli Ro-

sa, do Programa de Planejamento Energé-

tico da Coppe, desenvolveu sua tese de 

doutorado sobre o tema. E foi assim que a 

Coppe se tornou pioneira mundial nesse 

tipo de estudo. 

sadores de diversas instituições em torno 

de temas específicos. Do instituto dedica-

do aos reatores nucleares, sediado na 

Coppe, fazem parte nove instituições do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 

Pernambuco e Rio Grande do Sul.

O conceito do reator transmutador foi 

proposto pelo físico italiano Carlo Rubbia, 

ganhador do Prêmio Nobel de Física de 

1984. Em teoria, esse reator pode, en-

quanto gera energia elétrica, reduzir dras-

ticamente a meia-vida e a radiotoxicidade 

dos cerca de uma centena de elementos 

radioativos que hoje resultam da queima 

do urânio em usinas como Angra 1.

Os estudos na Coppe não visam inves-

tir no desenvolvimento de um reator des-

sa natureza, porque o Brasil tão cedo 

não teria demanda para ele. O país tem 

apenas duas usinas nucleares operando 

e uma em construção. “Mas em termos 

de conhecimento, é importante estarmos 

em pé de igualdade com o que está sen-

do feito lá fora”, explica o professor Aqui-

lino Senra Martinez, do Programa de En-

genharia Nuclear.

Nos Estados Unidos, onde existem 104 

usinas nucleares em operação, calcula-se 

que seriam necessários 17 reatores trans-

mutadores para tratar os rejeitos. 

Vista com reservas não só por causa 

dos rejeitos radioativos, mas também pe-

los aspectos do uso bélico da tecnologia 

nuclear, aos quais se acrescentou o trági-

co acidente de Chernobyl em 1986, a 

indústria nuclear patinou nos últimos 20 

anos, quando a maioria dos países parou 

de construir usinas nucleares. Agora, a 

entrada do tema das mudanças climáti-

cas na agenda global é vista pelo setor 

como uma oportunidade para aumentar 

o espaço da energia nuclear na matriz 

energética mundial. 

Um estudo feito na Alemanha na déca-

da de 1990 comparou as emissões de 

gases de efeito estufa de diferentes fon-

tes energéticas e concluiu que a nuclear é 

a que menos emite, só perdendo para as 

hidrelétricas. O estudo avaliou toda a ca-

deia produtiva da energia. Embora as usi-

nas nucleares não emitam diretamente 

gases de efeito estufa na operação, há 

emissões nas etapas de mineração do 
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Construções ecológicas

a fabricação de cimento é responsável por 7% das emissões 

globais de co2. cada quilo de cimento equivale a um quilo de 

dióxido de carbono jogado na atmosfera. “e nada indica que o 

consumo vai parar de crescer, principalmente nos países emer-

gentes, como china, Índia e Brasil, onde a construção civil devo-

ra quantidades gigantescas de concreto”, comenta o professor 

da coppe Romildo toledo filho. Há estimativas de que o consu-

mo mundial de cimento pode, de fato, subir dos atuais 2,5 bi-

lhões de toneladas/ano para 10 bilhões nos próximos 50 anos.

de olho nesses números, pesquisadores do programa de en-

genharia civil da coppe estão desenvolvendo novos tipos de 

concreto que podem substituir até 40% do conteúdo de cimen-

to da mistura convencional. utilizam cinzas ultrafinas de bagaço 

de cana e casca de arroz; resíduos da própria construção civil, 

como restos cerâmicos e pó de telha; e até cinzas de lodo sani-

tário e de lixo urbano, obtidas em estações de tratamento de 

esgotos e em usinas de tratamento de lixo. 

“o uso dessas substâncias, geralmente descartadas após o pro-

cesso produtivo, significa reduzir depósitos de resíduos no meio 

ambiente”, comenta um dos pesquisadores, eduardo fairbairn.

os concretos ecológicos foram testados com sucesso em 

construções na própria coppe. foram utilizados nas casas onde 

funciona o instituto internacional Virtual de mudanças Globais 

(ivig). erguidas com técnicas de construção verde – nos mate-

riais e nas concepções arquitetônicas –, as três casas são labo-

ratórios a céu aberto.

segundo marcos freitas, coordenador do ivig, o Rio de Ja-

neiro é uma das cidades brasileiras mais desconfortáveis do 

ponto de vista térmico, isto é, a que precisa de mais dias de correção térmica – leia-se ar condicionado – por ano. mas 

já foi observado que, com ventilação natural, é possível aumentar o conforto térmico nas construções da cidade sem 

elevar o consumo de energia. 

nas três casas do ivig, na ilha do fundão, está sendo conduzido um interessante experimento de conforto térmico, cujo 

objetivo final é aumentar a eficiência energética das construções brasileiras. os projetos arquitetônicos das casas con-

templam aspectos de ventilação natural, telhados verdes e diferentes materiais construtivos. confortímetros foram ins-

talados para acompanhar temperatura, umidade, velocidade do vento e outros indicadores, durante 365 dias por ano, 24 

horas por dia. a ideia é identificar os piores períodos do ano e também comparar as diferentes soluções arquitetônicas e 

materiais construtivos, para chegar à combinação termicamente mais confortável e energeticamente mais eficiente. mar-

cos freitas aposta que será possível reduzir em dois ou três graus a temperatura interna das casas no auge do verão.

para ele, as técnicas de conforto térmico com pouco ou nenhum gasto de eletricidade são algumas das chaves para 

aumentar a eficiência energética das edificações. a maciça substituição de lâmpadas pouco eficientes promovida em 

2001, quando ocorreu a crise no abastecimento que resultou em racionamento de eletricidade – o chamado “apagão” –, 

já atingiu o limite de contribuição que poderia dar. 

Hoje, outros grupos de pesquisa no 

Brasil e em países que têm grandes re-

servatórios hidrelétricos, como o Canadá 

e os Estados Unidos, conduzem progra-

mas de pesquisa na área. Empregam até 

pequenos truques criados pela equipe da 

Coppe nos primeiros trabalhos de cam-

po, como o uso de funis para facilitar a 

coleta de amostras. 

Os estudos da Coppe comprovaram 

que os lagos das hidrelétricas – anterior-

mente consideradas uma fonte de ener-

gia totalmente limpa para a atmosfera – 

emitem gases causadores do efeito estu-

fa, num processo relacionado à decom-

posição biogênica da matéria orgânica 

por bactérias. Essas emissões, contudo, 

se não são zero, em sua maioria, são mui-

to menores que as das usinas térmicas 

baseadas em combustíveis fósseis como 

carvão, gás natural e petróleo. 

Muitas usinas, entre elas Balbina e Tu-

curuí, no Norte, até Itaipu, no Sul, já foram 

objetos de estudo de um grupo criado na 

Coppe para estudar o assunto, do qual 

participam pesquisadores do Programa de 

Planejamento Energético e do Instituto 

Virtual Internacional de Mudanças Globais 

(Ivig). Esse trabalho já resultou em várias 

dissertações de mestrado e teses de dou-

torado defendidas na instituição. 

Mais de duas décadas após o início 

das pesquisas, o grupo da Coppe conti-

nua trabalhando no tema. O desafio 

agora é desenvolver metodologia que 

permita separar as emissões brutas das 

líquidas. Os estudos feitos até agora em 

usinas localizadas em diferentes biomas 

– cerrado, caatinga, mata atlântica e flo-

resta amazônica – indicam que uma 

parte das emissões é proveniente da 

matéria orgânica que chega ao reserva-

tório nos sedimentos trazidos pelos rios 

que escoam para a região. “Muita maté-

ria orgânica que chega à barragem pro-

vém de esgotos e dejetos da atividade 

agropecuária despejados nos rios. Os 

dejetos da pecuária, por exemplo, já es-

tão contabilizados nos inventários de 

gases de efeito estufa pelo número de 

cabeças de gado existentes no país. Não 

se pode contar duas vezes”, lembra Pin-

guelli. Além disso, mesmo que não hou-

vesse o reservatório, haveria alguma 

emissão gerada pelos processos da vida 

na água do rio e até em terra, pois esta 

também troca gases com a atmosfera. 

É preciso, portanto, descontar do total 

de emissões medidas nos lagos das usi-
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tribuição de energia. Um quer que ener-

gia em pequenas potências seja produ-

zida e usada por pequenos consumido-

res; o outro quer colocar essa energia na 

grande rede de distribuição das conces-

sionárias. 

Microgeração

O coração do projeto de Arouca é de um 

sistema motor/alternador que possa fun-

cionar num nível de eficiência máxima, 

em ampla faixa de velocidades do vento, 

e ser utilizado num equipamento de ge-

ração de energia eólica de eixo vertical. 

Os geradores de energia eólica mais pre-

sentes no mercado são os de eixo hori-

zontal. São caros, porque precisam de 

um mecanismo que os posicionam na 

direção do vento e de estruturas de porte 

para elevá-los. Também produzem um 

alto nível de ruído. Por essas razões, não 

serviriam para o tipo de uso que o pro-

fessor da Coppe tem em mente: gerar 

energia elétrica para as populações de 

baixa renda, moradoras de conjuntos ha-

bitacionais populares. 

O gerador de eixo vertical é menos 

eficiente na conversão da velocidade do 

vento em energia. Em contrapartida, 

sua produção é mais barata e sua ma-

nutenção mais simples. “A manutenção 

fácil e barata é crucial nesse tipo de 

mercado a que estamos visando”, diz 

Arouca. Experiências com coletores so-

lares instalados por programas sociais 

em comunidades isoladas da Amazônia 

e de Parati, no Estado do Rio, mostraram 

que depois de algum tempo os caros 

equipamentos importados foram aban-

donados pelos usuários. Ocorreram pro-

blemas que eles não souberam ou não 

puderam resolver.

A Coppe desenvolveu o protótipo de 

um gerador vertical que já está sendo 

testado em túnel de vento. A instituição 

pretende validá-lo no mercado em 2011 

e já tem um fabricante interessado em 

produzi-lo. O principal mercado seria o 

Nordeste, mas os ventos também são fa-

voráveis no litoral norte do Estado do 

Rio, no Rio Grande do Sul e em certas 

regiões de Minas Gerais.

Um gerador de 1 KW, operando oito 

horas por dia, com ventos na velocidade 

de 10 metros por segundo, vai gerar 8 KW 

hora/dia. Num período de 30 dias, serão 

produzidos 240 KW/h. Para se ter uma 

ideia do potencial do produto para o mer-

cado que se pretende atingir, um consu-

midor de baixa renda consome em torno 

de 80 kW/h por mês.  

No mercado mundial, a potência de 

um gerador é definida para utilização 

em velocidade de ventos na ordem de 

12 metros por segundo. Mas não há 

muitos lugares no Brasil com média de 

ventos nessa velocidade. No Rio de Ja-

neiro, por exemplo, a média é de 4 a 6 

metros por segundo. Nessas condições, 

um gerador com dimensão de 1 KW ope-

ra com eficiência baixa, da ordem de 

40%. A Coppe está desenvolvendo um 

gerador que tenha eficiência máxima 

para ventos de 4 a 6 metros por segun-

do. Assim, um gerador de 400 W pode-

rá gerar, com custos bem mais baixos, 

o mesmo que o gerador de 1000 W dis-

ponível no mercado.  

Os desafios para o desenvolvimento 

do alternador para o gerador eólico são, 

com pequenas adaptações, os mesmos 

para a concepção de motores que pos-

sam movimentar um barco ou um carro. 

nas a parte que não é relacionada à exis-

tência do reservatório. Em outras pala-

vras, é necessário conhecer as emissões 

líquidas. Para tanto, a metodologia ainda 

é insuficiente. É justamente nisso que o 

grupo vem trabalhando no momento. 

Em 2010, o grupo da Coppe iniciou 

um grande projeto, patrocinado pelo Mi-

nistério de Minas e Energia e por empre-

sas de energia elétrica, para ampliar os 

estudos em reservatórios de todo o Brasil 

e em áreas naturais, como a Lagoa de 

Cima, em Campos (RJ), e o Lago Dom 

Helvécio, em Minas Gerais. Também es-

tão sendo incluídas medições no rio Xin-

gu, onde será construída a usina de Belo 

Monte. A ideia é comparar emissões an-

tes e depois da construção do reservató-

rio e também entre os lagos das usinas e 

lagos naturais.

Conhecer as emissões líquidas permiti-

rá incluir a participação das hidrelétricas 

nos inventários nacionais de gases de 

efeito estufa. Atualmente, essa contribui-

ção é contabilizada à parte, por proposta 

do governo brasileiro e com base na me-

todologia da Coppe. O peso da energia 

de origem hidráulica na matriz energética 

brasileira torna essas informações muito 

relevantes para a política climática e a 

posição do Brasil nas negociações relati-

vas às mudanças climáticas.

O novo universo  

micro da energia

No século XX, a economia e a técnica ca-

minharam na direção de aumentar esca-

las, na produção e no consumo, para ga-

nhar racionalidade econômica. Diante da 

crise ambiental, a tendência agora é a 

busca de uma nova racionalidade, que usa 

as ferramentas tecnológicas para dese-

nhar produtos e processos flexíveis, adap-

táveis a pequenas escalas e a usos locais. 

Pela visão econômica e tecnológica 

convencional, o comprador tem de se 

adequar ao produto. Assim, eventual-

mente adquire algo de que não precisa 

porque a tecnologia de fabricação, em 

busca de ganhos de escala, não tem fle-

xibilidade para lhe oferecer apenas aqui-

lo de que necessita. Maurício Arouca, do 

Programa de Planejamento Energético 

da Coppe, dá um exemplo: “Um consu-

midor que precise de uma bomba com 

potência de um quarto HP só vai encon-

trar no mercado bombas de 0,5 HP ou 1 

HP, porque para o fabricante é melhor 

vender assim. Mas isso gera desperdício 

de energia e de materiais”. 

Dois projetos em andamento na Coppe 

estão lançando mão de tecnologias sofis-

ticadas para resolver problemas comple-

xos e desenhar produtos para pequenos 

consumidores, com racionalidade econô-

mica e ambiental. Apostam nisso para 

criar um mercado para as novas formas 

de energia limpa e renovável que estão 

surgindo, como a solar e a eólica. 

O primeiro projeto, coordenado por 

Arouca no Programa de Planejamento 

Energético, é de microgeração de ener-

gia elétrica. O segundo, liderado por 

Djalma Falcão, do Programa de Enge-

nharia Elétrica, é de microrredes de dis-
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sistema da concessionária como uma 

fonte única. 

Tudo é controlado por um computador 

central, sem operadores humanos. Se a 

grande rede sofrer um blecaute, a micror-

rede continua a funcionar independente-

mente, reconectando-se automaticamen-

te quando a rede maior voltar a operar. 

O alto grau de automatização permiti-

rá, no futuro, que o consumidor se benefi-

cie de tarifas diferenciadas conforme as 

horas do dia. “Quando tivermos esse ní-

vel de automação, poderemos gerenciar 

automaticamente nosso consumo. Por 

exemplo, o ar-condicionado pode ser re-

duzido na hora em que a energia é mais 

cara e funcionar com mais intensidade 

quando ela é mais barata”, explica o pro-

fessor Falcão. O computador também po-

derá decidir quando é mais conveniente 

para o consumidor utilizar a energia pró-

pria ou recorrer à da concessionária. 

Falcão está fazendo o estudo de simu-

lação do projeto e se prepara para insta-

lar uma microrrede experimental no Cen-

tro de Tecnologia do Fundão. O sistema 

contará com o gerador eólico desenvolvi-

do por Arouca no Programa de Planeja-

mento Energético; uma célula a combustí-

vel desenvolvida por Paulo Emilio Valadão 

de Miranda no Programa de Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais e com painéis 

solares fotovoltaicos. Um gerador a diesel 

também será empregado nos testes, mas 

só para efeito de comparação, porque a 

ideia é mesmo trabalhar apenas com fon-

tes energéticas de baixo carbono. 

riqueza energética escondida 

no lixo e no esgoto

Existem hoje no Hemisfério Norte 2 mil 

usinas de aproveitamento de lixo para 

geração de energia. Juntas, produzem o 

equivalente ao consumo de eletricidade 

do setor residencial brasileiro. Usinas que, 

hoje, são unidades de tratamento de es-

goto e resíduos sólidos futuramente se-

rão, cada vez mais, produtoras de energia 

térmica e elétrica. Na Coppe, o Instituto 

Virtual Internacional de Mudanças Glo-

bais (Ivig) trabalha para inserir o Brasil 

nessa tendência. 

Desde 2006 funciona no Rio de Janei-

ro a primeira instalação no mundo que 

usa todos os tipos de efluentes de uma 

estação de tratamento de esgoto para 

produzir energia: o biogás que resulta da 

decomposição anaeróbica da fração or-

gânica contida no esgoto, a gordura da 

escuma e o lodo seco são processados e 

convertidos em gás natural, biodiesel, 

bio-óleo e biocarvão. A usina-piloto fun-

ciona na Estação de Tratamento de Esgo-

tos (ETE) da Alegria, que a Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) 

mantém no bairro do Caju. A energia re-

sultante tem sido utilizada na própria 

estação para sua iluminação e abasteci-

mento de equipamentos. 

As tecnologias que permitiram realizar o 

uso de todos os efluentes foram desenvol-

vidas por pesquisadores da Coppe e da 

Universidade Federal Fluminense, num 

projeto encomendado pela Cedae e finan-

Esse é o segundo produto do projeto: um 

motor que possa ter diferentes usos, mas 

que seja regulável de forma a possibilitar 

que cada uso consiga obter a eficiência 

máxima, bastando para isso alterar a pro-

gramação dos sistemas de controles de 

potência. A Coppe vai testá-lo num bar-

co movido a energia solar e, futuramen-

te, num carro elétrico. 

O conceito desse motor multiuso já foi 

testado com sucesso em fogão à lenha 

que produz vapor para cogerar energia 

elétrica destinada a comunidades rurais 

e/ou isoladas. Acoplando uma pequena 

caldeira a uma turbina associada a um 

gerador, o fogão pode gerar eletricidade 

suficiente para iluminar a casa de uma 

família que tenha baixo consumo, com 

alguns poucos eletrodomésticos.  O pro-

jeto original usava um gerador existente 

no mercado, com potência de 860 watts, 

alta demais para esse uso. Funcionando 

fora de sua faixa de eficiência, o motor se 

tornava ineficiente. Arouca e sua equipe 

testaram um gerador de 380 watts que 

produziu um resultado muito melhor e 

com menor custo de instalação.

Microrredes

O sistema atual de energia elétrica, no 

Brasil e no mundo, tem uma estrutura 

concebida nos últimos cem anos: gran-

des usinas produzem a energia (no caso 

brasileiro, proveniente maciçamente de 

hidrelétricas e termelétricas), que é trans-

portada por um longo trajeto até os con-

sumidores. 

O aparecimento de tecnologias como 

a que Arouca desenvolve abre perspecti-

vas para que comunidades de consumi-

dores ou mesmo consumidores individu-

ais produzam sua própria energia elétrica 

e até vendam para as concessionárias o 

excedente de produção. Mas cria tam-

bém um desafio: juntar, na rede geral de 

transmissão e distribuição, a eletricidade 

proveniente de diferentes fontes e ope-

radores, sem causar problemas operacio-

nais devido às diferenças entre eles.

No Programa de Engenharia Elétrica, o 

professor Djalma Falcão decidiu enfren-

tar o desafio. Ele está montando um pro-

jeto para instalar uma microrrede de 

energia elétrica. Trata-se de um micros-

sistema inteligente, capaz de gerenciar a 

produção e distribuição da energia numa 

pequena comunidade (por exemplo, um 

condomínio), e ao mesmo tempo se man-

ter conectado com a rede normal de dis-

tribuição da concessionária de energia 

elétrica. Assim, a comunidade pode pro-

duzir a energia de que precisa e vender 

as sobras para a concessionária. Se, even-

tualmente, precisar de mais energia do 

que conseguiu produzir, pode comprá-la 

da concessionária, por meio da mesma 

microrrede, que faz todas as operações 

automaticamente. 

O setor elétrico vem desenvolvendo 

um conjunto de tecnologias de informá-

tica, telecomunicações e controle para 

automatizar cada vez mais a resposta a 

ocorrências que resultam em falhas e 

interrupções no fornecimento de ener-

gia. São as chamadas smart grids, redes 

inteligentes. O projeto de Falcão é de-

senvolver a aplicação dessas tecnologias 

para as microrredes. Estas, uma vez 

montadas, aparecem para o sistema da 

concessionária como uma unidade. Ou 

seja, a concessionária não tem que lidar 

com as ocorrências de cada fonte indivi-

dual de energia, pois o microssistema 

cuida disso e as apresenta ao grande 
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ciado pela Termo-Rio, uma empresa ligada 

à Petrobras. Mas a proposta da Coppe é ir 

além, integrando as tecnologias para oti-

mizar o resultado. A nova proposta já está 

em curso, agora com apoio da Fundação 

Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). 

Além disso, no mesmo bairro do Caju, 

vizinha à ETE da Alegria, funciona uma 

estação de tratamento de lixo da Comlurb, 

a companhia municipal de limpeza urba-

na. Luciano Basto, um matemático que se 

especializou em aproveitamento energé-

tico de resíduos na Coppe, propõe a cria-

ção de um Ecopolo Bioenergético, para 

integrar o processamento do lixo urbano 

e do esgoto num só lugar.

Uma das tecnologias para lidar com o 

lixo urbano como fonte energética está 

sendo testada a poucos quilômetros do 

Caju, na Ilha do Fundão, onde funciona 

outra unidade-piloto, a UsinaVerde, em-

presa nascida de um projeto conjunto com 

o Ivig. Trata-se de uma planta para incine-

ração do material que resulta da triagem e 

peneiramento do lixo para separar os reci-

cláveis. Esse material que sobra tem alto 

poder calorífico e é de difícil separação.

Uma tecnologia desenvolvida na  

Coppe pode facilitar a integração: o ciclo 

combinado otimizado (CCO). É um pro-

cesso que permite associar o calor pro-

duzido pela incineração com os gases de 

escape do aproveitamento do biogás do 

esgoto e instalar um ciclo combinado 

para geração de energia elétrica.

Luciano Basto, que hoje trabalha na 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 

calcula que um ecopolo como o proposto 

para o Caju exigiria investimento da or-

dem de US$ 285 milhões. Somadas, a 

conservação de energia propiciada pela 

reciclagem do lixo e a produção a partir 

da parte não reciclável e dos efluentes de 

esgoto equivalem a uma usina com po-

tência de 67,5 MW. Dito assim, é um in-

vestimento muito desproporcional à ener-

gia obtida, certamente desvantajoso em 

relação a formas convencionais de produ-

ção de energia. “Mas é preciso mudar as 

lógicas com que os custos são computa-

dos hoje”, argumenta Luciano. “As ativi-

dades de saneamento se destinam a re-

duzir os danos potenciais da destinação 

inadequada do lixo e do esgoto. Portanto, 

é preciso tratá-los da maneira mais com-

pleta possível. Então, não podemos conti-

nuar com a lógica de adotar as práticas 

mais baratas. Temos que trabalhar com 

um misto entre a melhor maneira e a prá-

tica mais barata possível.”

Isso significa incluir na conta os ga-

nhos ambientais e sociais. Segundo os 

cálculos de Luciano, o Ecopolo Bioener-

gético proposto para o Rio de Janeiro 

geraria 1.120 postos de trabalho para 

pessoas de baixa qualificação (catado-

res) e evitaria a emissão diária de 15 mil 

metros cúbicos de metano, o gás de efei-

to estufa com maior poder de aqueci-

mento global. Também evitaria a emissão 

de 2.487 toneladas/dia de CO2. 

“Lixo e esgoto são um problema am-

biental, social, energético e de saúde 

pública. Se o investimento vai reduzir da-

nos à saúde, por exemplo, então parte 

dos recursos precisa vir do setor de saú-

de”, exemplifica ele. Do contrário, as con-

tas não fecham. Uma tarifa de recolhi-

mento e tratamento de lixo como a euro-

peia, que é em média de 100 euros por 

tonelada, seria impensável no Brasil, on-

de muitas prefeituras penam para pagar 

R$ 20 ou R$ 30 por tonelada de lixo dis-

posto em aterros.

“Estamos guardando uma riqueza e 

deixando que ela se decomponha; faze-

mos da lixeira uma máquina de rasgar 

dinheiro. Produzimos o lixo, pagamos pa-

ra que seja transportado, pagamos para 

que seja despejado e depois pagamos 

para despoluir. É uma lógica perversa”, 

resume Luciano.
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na raiz de tudo, o óleo de fritura

toda quarta-feira, a conexão da sede do instituto Virtual internacional de mudanças 

Globais (ivig), na ilha do fundão, com a rede de energia elétrica é cortada, e o insti-

tuto passa a utilizar apenas a energia proveniente de um gerador movido a biodiesel. 

o combustível é produzido no próprio ivig, com óleo de fritura usado, recolhido ali 

perto, num dos restaurantes da cidade universitária.

É apenas mais um dos muitos experimentos que envolvem biodiesel e que estão na 

origem da criação do ivig, no ano 2000. os estudos então iniciados para produzir 

biodiesel com o óleo de fritura, que, quando despejado nas pias de cozinha, polui os 

recursos hídricos, evoluíram para a produção do mesmo biocombustível a partir de 

sementes de oleaginosas, como a soja e o dendê, e para a avaliação de seu uso em 

motores e seu potencial de emissões atmosféricas. 

Graças a esse trabalho, a coppe teve um importante papel na implantação do pro-

grama nacional de Biodiesel. com base nos resultados dos testes de motores condu-

zidos no ivig, o governo federal autorizou em 2005 a mistura de 2% de biodiesel na 

composição do óleo diesel de origem fóssil, sem que fosse necessário fazer qualquer 

adaptação nos veículos em circulação. mais tarde, novos testes permitiram ampliar o 

percentual de mistura para os atuais 5%.  

desde então, a atuação do ivig se diversificou tanto que abrange desde as tecnologias 

e estudos relacionados ao aproveitamento energético de lixo e esgoto até avaliações sobre a oportunidade de produzir óleo 

de dendê em larga escala em áreas desmatadas da amazônia e de integração das bacias hídricas da américa do sul. 

segundo marcos freitas, coordenador do ivig, tecnicamente seria possível colocar até 30% de mistura de biodiesel nos 

motores a diesel convencionais. mas o biodiesel proveniente de fontes como o óleo de fritura, o lixo e o esgoto não daria 

conta da demanda. o impacto ambiental positivo é relevante, mas, em termos energéticos e econômicos, a produção re-

almente significativa, capaz de ter impacto semelhante ao que o etanol teve como alternativa à gasolina, precisa vir de 

outra matéria-prima – novas oleaginosas. 

Há, porém, um gargalo na produção agrícola no Brasil. um percentual de mistura tão alto consumiria toda a soja hoje pro-

duzida no país. o ivig estudou outras opções e concluiu que a palma – a palmeira do óleo de dendê – é a mais produtiva. na 

matriz mundial de óleos vegetais, a soja responde por 35% e a palma por outros 35%. mas, enquanto a soja ocupa 40% da área 

plantada no mundo, o dendê ocupa apenas cerca de 5%, porque sua produtividade por hectare é maior, 500 kg de óleo para 

soja contra 4,5 t de óleo para a palma. no entanto, a produção de palma no Brasil é inexpressiva. o país tem mais de 20 milhões 

de hectares plantados com soja e apenas 100 mil hectares plantados com palma. o motivo é a falta de sementes de boa qua-

lidade. “É preciso uma política de governo, algo como um prodendê, para resolver esses gargalos”, diz marcos freitas.

ele vê no estímulo à produção de palma em larga escala na amazônia uma saída para gerar emprego em áreas que já 

estão desmatadas e criar uma alternativa à pecuária bovina na região. o aquecimento global seria então atacado em três 

frentes – pelo uso do biodiesel produzido, pela redução da pressão da agrícola ao desmatamento e também da limitação 

do crescimento do rebanho bovino, já que a fermentação entérica do gado é fonte de emissão de metano, um dos mais 

poderosos gases de efeito estufa. 

cálculos do ivig indicam que, para atender ao mercado de energia elétrica dos sistemas isolados – a maioria na ama-

zônia, onde o abastecimento é feito por geradores a diesel –, seria preciso plantar 700 mil hectares de palma, ou seja, 

sete vezes mais que a área plantada hoje no país. “parece muito, mas na verdade esses 700 mil hectares – ou 7 mil quilô-

metros quadrados – representam apenas 1% da área desmatada na amazônia desde 1960. ou 50% da média anual  que 

o Brasil desmatou nos anos 90.”
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demais e agora participa de outro que 

está sendo produzido sobre energias 

renováveis. Além disso, desde 2009 uma 

professora da Coppe, Suzana Kahn Ri-

beiro, do Programa de Engenharia de 

Transportes, é uma das vice-presidentes 

do Bureau do IPCC, a parte da institui-

ção que permanece estável enquanto os 

relatórios vão sendo produzidos. Nessa 

função, ela ocupa a vaga que representa 

toda a América Latina. Tem mandato até 

2013 e é uma das duas brasileiras em 

órgãos de governança do IPCC. A outra 

é Thelma Krug, do Inpe, que integra uma 

força-tarefa.

A voz da ciência

Foi Suzana quem propôs ao Ministério 

do Meio Ambiente e ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia a criação do PNMC. 

Durante os dois anos em que ocupou a 

Secretaria Nacional de Mudanças Climá-

ticas do Ministério do Meio Ambiente, 

ela percebeu que, apesar dos avanços, 

as instâncias governamentais no Brasil 

– do nível municipal ao federal – ainda 

não internalizaram de fato a questão 

dos impactos do aquecimento global. 

“Há um grande vazio entre o conheci-

mento produzido e acumulado na aca-

demia e sua chegada aos órgãos de 

formulação de políticas e tomada de de-

cisão”, diz ela. 

Inspirada em sua experiência no IPCC, 

Suzana sugeriu a criação de um órgão 

com funções semelhantes no país, encar-

regado de ouvir a comunidade científica 

como um todo e formular con sensos. Num 

tema delicado e controverso como são as 

mudanças climáticas e o papel das ativi-

dades humanas e o papel das atividades 

humanas no aquecimento global, um me-

canismo para auscultar toda a comunida-

de científica envolvida no assunto garan-

te mais confiabilidade às conclusões e, 

portanto, mais capacidade de influência 

nas decisões. 

O PNMC foi instituído em 2009 pelos 

Ministérios do Meio Ambiente e da Ciên-

cia e Tecnologia. É integrado por 300 

cientistas de universidades e centros de 

pesquisa de todo o país, selecionados 

com a preocupação de representar insti-

tuições de todas as regiões. Suzana, que 

é a presidente do Comitê Científico do 

Painel, comanda de uma sala na Coppe a 

execução, o gerenciamento e a organiza-

ção das atividades. 

O PNMC ainda não publicou nenhum 

relatório, mas já deu uma importante 

contribuição ao assessorar a delegação 

brasileira na reunião do grupo Basic – 

Brasil, África do Sul, China e Índia –, 

rEunIãO DO FBMC PrESIDIDA PELO PrESIDEntE LuLA PArA DISCutIr A PrOPOStA BrASILEIrA QuE FOI 
APrESEntADA nA 15ª COnFErênCIA DAS PArtES DA Onu, EM DEzEMBrO DE 2009, EM COPEnhAguE  

desde o começo da década de 

1990, a coppe vem contribuindo 

ativamente para a formação  

e a atuação de instâncias  

de governança nacionais e 

internacionais destinadas a lidar 

com as mudanças climáticas. a 

primeira foi o intergovernmental 

panel on climate change (ipcc), 

estabelecido pela organização 

das nações unidas (onu) em 

1988 para dar suporte científico 

aos mecanismos globais de 

governança, a partir da 

formulação de consenso 

científico. a mais recente é o 

painel nacional de mudança do 

clima (pnmc), criado em 2009 

pelo governo brasileiro e que 

está sediado na coppe. tem,  

na esfera nacional, a mesma 

função do ipcc.

Entre um e outro, foi criado, também 

pelo governo federal, o Fórum Brasileiro 

de Mudanças Climáticas (FBMC), cuja 

função é obter o consenso político de 

diferentes grupos sociais para assessorar 

a Presidência da República na formula-

ção de políticas públicas relacionadas ao 

clima. Também está sediado na Coppe 

desde que foi instituído, no ano 2004.

O IPCC produz relatórios periódicos, os 

chamados assessment reports, dos quais 

participam cientistas do mundo inteiro. São 

utilizados pela Organização Meteorológica 

Mundial e pelo Programa de Meio Ambien-

te da ONU (Pnuma) para embasar as deci-

sões políticas internacionais. O primeiro 

relatório, publicado em 1990, resultou na 

criação da Convenção-Quadro sobre a Mu-

dança do Clima, assinada em 1992. Desde 

então, foram publicados mais três relató-

rios – em 1995, 2001 e 2007 –  e o quinto 

começou a ser produzido em 2010.

Professores da Coppe participam desse 

trabalho ininterruptamente desde 1990, 

quando entraram na equipe que produziu 

o segundo relatório. Em 2007, estavam 

no grupo que publicou o quarto relatório, 

agraciado naquele ano com o Prêmio No-

bel da Paz (dividido com o ex-vice-presi-

dente dos Estados Unidos Al Gore). 

Dos 25 cientistas brasileiros escolhi-

dos pelo IPCC em 2010 para participar 

como autores do próximo assessment 

report, que será publicado em 2014, sete 

são da Coppe. É a maior representação 

brasileira. Os demais são da Universida-

de de São Paulo; do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais; da Fiocruz; da PUC-

Rio; do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada; da Universidade de Brasília; do 

Ministério da Ciência e Tecnologia; e da 

ONG Conservação Internacional. 

A Coppe contribui também para os 

chamados special reports, documentos 

sobre temas específicos, encomendados 

pelo IPCC. Já participou de um special 

report sobre transferência de tecnolo-

gias dos países desenvolvidos para os 

Governança
Climática5. 
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o clima é um sistema 

complexo. os elementos 

envolvidos na produção dos 

fenômenos climáticos – vento, 

chuva, oceanos, rios e lagos, 

gelo, radiação solar, fauna, 

flora e atividades humanas – 

operam em interfaces.  

para dar conta dessa 

complexidade, entender  

e lidar com as variações  

e as mudanças climáticas,  

é preciso operar também  

de maneira interdisciplinar.

A Coppe está acostumada a produzir 

conhecimento de forma interdisciplinar. 

Vários fatores a levaram a exercitar essa 

forma de atuação: estar dentro de um 

ambiente universitário – a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro –, lidar com 

diferentes campos da ciência da enge-

nharia e seguir, desde que foi criada, em 

1963, a orientação de trabalhar em inte-

ração com outras instituições, acadêmi-

cas ou não. 

A recente criação do Instituto de Tec-

nologia e Engenharia das Mudanças 

Globais (Instituto Coppeclima), a partir 

de um convênio com o Ministério da Ci-

ência e Tecnologia, permitirá aprofundar 

e radicalizar essa forma de atuação. Não 

apenas por meio do estímulo à formação 

e ao fortalecimento de redes e projetos 

conjuntos com outras instituições, mas 

também entre os diferentes programas e 

institutos da própria Coppe.

“Acho que o sucesso da Coppe tem 

muito a ver com sua habilidade em intera-

gir com outras áreas de conhecimento. Foi 

isso que me atraiu, desde os primeiros 

contatos. É um lugar onde é possível tro-

car ideias com especialistas de diferentes 

áreas, e isso não é muito comum em esco-

las de engenharia. Na Coppe, criou-se um 

ambiente favorável às interfaces”, diz Pe-

dro Leite da Silva Dias, matemático espe-

cializado em clima, professor do Instituto 

Astronômico e Geofísico da Universidade 

de São Paulo e diretor do Laboratório Na-

cional de Computação Científica (LNCC). 

A função do LNCC é promover cone-

xões com os vários grupos de excelência, 

em diferentes campos do conhecimento, 

que existem no Brasil. “A Coppe faz isso 

naturalmente”, completa Pedro, ao expli-

car por que está interessado em estabele-

cer projetos conjuntos de pesquisa com a 

Coppe na área de modelagem.

barreiras
Derrubando

entre as disciplinas6. 
organizada pelo Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil em julho de 2010. O 

Basic representa os quatro países emer-

gentes mais emissores de gases de efeito 

estufa e é a arena em que essas nações 

tentam formular posições comuns sobre 

a divisão do chamado “espaço de carbo-

no” – ou seja, a repartição do ônus das 

medidas de mitigação, frente aos países 

desenvolvidos, que são os principais res-

ponsáveis pelo aquecimento global.

Servir de ponte entre a academia e os 

órgãos de governo – ou seja, traduzir o 

conhecimento científico para os tomado-

res de decisão – é uma das principais fun-

ções do Painel, mas não a única. A siste-

matização do conhecimento produzido, 

com a identificação de lacunas e a promo-

ção de sinergias e complementaridade, é 

outra tarefa apontada por Suzana. A ter-

ceira é estimular linhas de pesquisas que 

possam ser aproveitadas e absorvidas nos 

próprios relatórios do IPCC. 

A voz da sociedade

O Fórum Brasileiro de Mudanças Climá-

ticas (FBMC), que é presidido pelo pre-

sidente da República e cujo secretário 

executivo é o atual diretor da Coppe, 

Luiz Pinguelli Rosa, recorre ao suporte 

científico e administrativo da Coppe 

para exercer sua tarefa de ouvir repre-

sentantes de diferentes setores econô-

micos e segmentos sociais e formular 

sugestões para o governo.

Em dez anos de atuação, o Fórum já 

ajudou a formular a Política e o Plano 

Nacional sobre Mudança do Clima, en-

viados pelo Executivo e aprovados pelo 

Congresso Nacional em 2008, e as me-

tas voluntárias de redução das emissões 

de gases de efeito estufa, anunciadas 

pelo governo brasileiro na 15ª Confe-

rência das Partes da ONU, realizada em 

Copenhague em 2009.

O FBMC também indicou represen-

tantes para a formulação, por diversos 

ministérios, dos planos setoriais que de-

finirão como os compromissos anun-

ciados serão cumpridos, e para fazer a 

revisão do Plano Nacional. Nele será 

incluído, por proposta do Fórum aceita 

pelo Comitê Interministerial que trata 

da mudança climática, um plano nacio-

nal de adaptação.

Neilton Fidelis, assessor da Secretaria 

Executiva do FBMC, conta que partiu da 

Rede Nacional de Mobilização Social 

(Coep) a recente iniciativa de instalar no 

próprio FBMC um grupo de trabalho so-

bre pobreza, desigualdade e mudança 

climática. Cabe ao grupo, coordenado 

por André Spitz, presidente do Coep, pro-

duzir estudos e avaliações que ajudem a 

inserir o tema, com o devido embasamen-

to científico, nas propostas de futuras 

políticas públicas. 

Além de promover diálogos, o Fórum 

também oferece qualificação no tema 

das mudanças climáticas para funcioná-

rios de governos municipais, estaduais e 

federal, empresas e organizações da so-

ciedade civil. Os cursos e seminários que 

promove em diversos pontos do Brasil 

contam com a participação de professo-

res, conferencistas e instrutores de dife-

rentes instituições. A Coppe é uma das 

mais assíduas.

Neilton ressalta que a missão do Fó-

rum é promover o debate e buscar con-

senso, a partir dos quais encaminha o 

resultado à Presidência da República. 

Com isso, ajuda a garantir a pluralidade 

de opiniões e a representatividade ampla 

da sociedade, para a tomada democráti-

ca de decisão num tema que afeta a vida 

de todos e de cada um.

rEunIãO DO FóruM BrASILEIrO DE MuDAnçAS CLIMátICAS, EM nOvEMBrO DE 2009
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“virtual” em seu nome, mantém laborató-

rios nada virtuais, como as instalações 

onde são feitos os estudos sobre biodiesel 

e as edificações onde são testadas técni-

cas de construção ecológica. 

Um grande projeto em andamento 

no Ivig reúne informações sobre as ba-

cias dos rios Tocantins e Madeira. O 

projeto integra professores do Progra-

ma de Engenharia Civil e do Programa 

de Planejamento Energético da Coppe 

e inclui profissionais de geografia, bio-

logia e meteorologia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mas 

sua abrangência vai além. Como a ba-

cia do rio Madeira é transfronteiriça – 

apenas 25% de sua área está no Brasil, 

o restante pertence ao Peru e à Bolívia 

–, o Ivig integrou ao projeto pesquisa-

dores e estudantes dos países vizinhos. 

Eles estão produzindo informações so-

bre precipitação pluviométrica e nível 

dos rios fora do Brasil. O objetivo do 

projeto é entender a variabilidade cli-

mática da bacia do rio Madeira – em 

cujo trecho acriano o Brasil pretende 

construir um complexo hidrelétrico.

No momento, pesquisadores do Ivig e 

do Programa de Engenharia Naval e Oce-

ânica da Coppe são parceiros em um pro-

jeto de monitoramento dos portos do Rio 

de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis. Estão 

montando um banco de dados sobre os 

sedimentos carreados para esses portos. 

Outro projeto mais ambicioso que está 

em gestação e é fruto de uma parceria da 

Coppe com o Instituto de Química da 

UFRJ é a construção de um Laboratório de 

Hidrólise. A hidrólise é um processo quími-

co que está sendo estudado por diferen-

tes grupos de pesquisa no Brasil, devido a 

sua aplicação na produção de etanol. Via 

hidrólise é possível produzir etanol a partir 

do bagaço de cana e de outros materiais 

que hoje são descartados como resíduos. 

Atualmente, o processo industrial de pro-

dução do etanol é via destilação do sumo 

da cana-de-açúcar. Se a tecnologia da hi-

drólise for desenvolvida, será possível do-

brar a atual produção brasileira de etanol 

sem plantar um hectare a mais.

Na Coppe, o projeto está sendo de-

senvolvido por pesquisadores do Ivig, 

que querem combinar seu conhecimen-

to sobre biodiesel com o conhecimento 

do Instituto de Química sobre hidrólise. 

O biodiesel é produzido por via metíli-

ca, isto é, usa como aditivo o metanol. 

Mas pode também ser produzido com 

etanol como aditivo. “Temos pessoas 

no Ivig que mostraram competência 

para produzir biodiesel usando diferen-

tes matérias-primas e sempre atenden-

do aos 24 parâmetros de qualidade re-

queridos pela Agência Nacional do Pe-

tróleo. Foram verdadeiros ‘feiticeiros’. 

Se juntarmos os ‘feiticeiros’ do biodie-

sel com os da hidrólise, teremos bons 

resultados mais adiante”, aposta o di-

retor do Ivig, Marcos Freitas.  

É nesse cenário de múltiplas interfa-

ces, dentro e fora da Coppe e da UFRJ 

– e até mesmo dentro e fora do Brasil –, 

que está sendo criado o Instituto Coppe-

clima. “O novo Instituto é a ‘cola’ que 

vai ligar atividades já existentes em di-

ferentes setores da Coppe”, resume o 

diretor da instituição, Luiz Pinguelli 

Rosa. “É uma coordenação em benefí-

cio do todo.”

A cultura de interação com outras insti-

tuições de pesquisa ganhou um estímulo 

extra em 2008, com o programa de insti-

tutos nacionais virtuais criados pelo Mi-

nistério da Ciência e Tecnologia para reu-

nir pesquisadores de diferentes institui-

ções de excelência em torno de temas 

comuns. A Coppe se candidatou e ganhou 

o direito a sediar três desses institutos. 

Um é dedicado à pesquisa de reatores nu-

cleares inovadores e está sediado no Pro-

grama de Engenharia Nuclear. O segundo, 

na área de ciências da computação, está 

vinculado ao Programa de Engenharia de 

Sistemas. E o terceiro, no Programa de 

Engenharia Civil, se dedica ao tema da 

estabilização de encostas e planícies.

A interdisciplinaridade 

intramuros

Em alguns programas da Coppe, o corpo 

docente conta com biólogos, economis-

tas, geógrafos, matemáticos, físicos, além 

dos engenheiros. Diversos projetos en-

volvem profissionais de outras áreas. 

Um exemplo é o projeto do grupo da 

Coppe que começará a estudar as emis-

sões de gases de efeito estufa nas usinas 

hidrelétricas de Tucuruí, Balbina, Xingó, 

Segredo, Três Marias, Itaipu e Serra da 

Mesa e nas áreas dos futuros reservató-

rios dos rios Xingu e Madeira. A equipe 

de 20 pessoas inclui doutores e estudan-

tes de química, meteorologia e engenha-

ria ambiental.

Outro exemplo é o Instituto Centro Cli-

ma da Coppe que exercita a interação 

com outros programas, grupos e áreas de 

conhecimento. 

O Grupo de Análise de Risco Tecnoló-

gico e Ambiental (Garta) desenvolve uma 

metodologia baseada em inteligência 

artificial para definir sítios para instala-

ção de usinas nucleares e planeja mon-

tar, com o Programa de Engenharia da 

Produção, um laboratório de lógica fuzzy, 

uma área de pesquisa que lida com o 

tratamento da incerteza e tem aplicação 

em controle e tomada de decisão. 

O Garta, que nasceu na antiga Área 

Interdisciplinar de Energia é, aliás, um 

exemplo radical de transposição de bar-

reiras, inclusive acadêmicas. Não está li-

gado formalmente a nenhum programa, 

mas pode interagir com todos eles, de-

pendendo do tipo de projeto ou pesquisa 

desenvolvido. “O Garta funciona há 18 

anos e só existe porque está na Coppe. É 

um modelo comum nas universidades 

americanas, mas ainda raro no Brasil”, 

diz o pesquisador Moacyr Duarte, coor-

denador do grupo.

Mesmo não estando ligado formal-

mente a um programa, o coordenador do 

Garta tem produção acadêmica: co-

orienta teses e publica artigos, traba-

lhando em estreita cooperação com os 

professores dos programas acadêmicos 

da Coppe. Só um projeto que o grupo 

executou para a Petrobras – o desenvol-

vimento de uma ferramenta para contro-

le de emergências em refinarias – rendeu 

três dissertações de mestrado e duas te-

ses de doutorado.

O Instituto Internacional Virtual de Mu-

danças Globais (Ivig), ao qual está vincu-

lado o Garta, é outra unidade característi-

ca da Coppe. Não é um programa acadê-

mico, mas interage ativamente com os 

programas da Coppe e com outras insti-

tuições de pesquisa. Apesar da palavra 
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a cursos com desempenho equivalente 

aos dos mais importantes centros de en-

sino e pesquisa do mundo. Dos 12 cursos 

oferecidos pela Coppe, seis receberam o 

conceito 7 e quatro tiveram o conceito 6, 

os mais altos do sistema.

Seus profissionais e sua infraestrutura 

de pesquisa estão permanentemente 

preparados para responder às necessida-

des do desenvolvimento econômico, tec-

nológico e social do país. Graças a essa 

sintonia com o futuro, a Coppe se tornou 

referência nacional e internacional no 

ensino e pesquisa de engenharia e vem 

ajudando o Brasil a enfrentar alguns dos 

mais importantes desafios de sua histó-

ria recente. 

Apoiada na qualidade da infraestrutu-

ra e dos recursos humanos de que dis-

põe, a instituição se lançou num ambi-

cioso projeto de atuação internacional, 

iniciado em 2008, com a criação do Cen-

tro China-Brasil de Mudança Climática e 

Tecnologias Inovadoras para Energia, 

uma parceria com a Universidade de 

Tsinghua, principal universidade chinesa 

na área de engenharia. O Centro está 

sediado na Universidade de Tsinghua, 

em Pequim, onde mantém um escritório 

para coordenar suas atividades e estabe-

lecer contatos com empresas brasileiras 

e chinesas potencialmente interessadas 

nas tecnologias que serão desenvolvidas 

em conjunto.

Compromisso com  

o país e a sociedade

A Coppe se caracteriza pela capacidade 

de se manter sempre um passo adiante 

das demandas da sociedade brasileira. 

Ciente da importância do papel da ciên-

cia e da tecnologia para o desenvolvi-

mento do país, criou uma estrutura vol-

tada para a gestão de convênios e proje-

tos. Desde que foi inaugurada, em 1970, 

a Fundação Coppetec já administrou 

mais de 10.800 convênios e contratos 

com empresas, órgãos públicos e priva-

dos e entidades não governamentais 

nacionais e estrangeiras. No momento, a 

Fundação gerencia cerca de 1.300 pro-

jetos em andamento.   

Foi pioneira na aproximação da acade-

mia com a sociedade. Transformando re-

sultados em riquezas para o país, criou 

em 1994 a Incubadora de Empresas, cuja 

atuação já favoreceu a entrada de 90 

serviços e produtos inovadores no mer-

cado. Por ela passaram 41 empresas, que 

já ganharam autonomia, e outras 18 es-

tão nela abrigadas.  Cerca de 30% des-

sas 18 empresas incubadas atuam na 

cadeia do petróleo. 

A instituição também colocou a enge-

nharia e suas tecnologias para enfrentar a 

pobreza e as desigualdades sociais, lan-

çando uma ponte entre o Brasil dos inclu-

ídos e o dos excluídos. Para atuar nessa 

frente de trabalho, inaugurou em 1995 a 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares, que se tornou referência e teve 

seu modelo replicado em outros estados e 

países. Já graduou 118 cooperativas e 

criou cerca de 2.100 postos de trabalho. 

A Coppe se transformou em referência 

sem perder a essência que deu origem a 

sua história: a ousadia, o espírito crítico, 

a profunda ligação com a realidade bra-

sileira, o compromisso com a inovação e 

com o desenvolvimento do Brasil.  

A Coppe
a coppe – instituto alberto 

luiz coimbra de pós-Graduação 

e pesquisa de engenharia – 

nasceu disposta a ser um sopro 

de renovação na universidade 

brasileira e a contribuir para  

o desenvolvimento do país. 

instituição que ajudou a criar  

a pós-graduação no Brasil,  

a coppe foi fundada em 1963 

pelo engenheiro alberto luiz 

coimbra e teve como embrião 

o curso de mestrado em 

engenharia Química da então 

universidade do Brasil, hoje 

universidade federal do Rio  

de Janeiro (ufRJ).  

Ao longo de quatro décadas, a Coppe 

tornou-se o maior centro de ensino e 

pesquisa em engenharia da América La-

tina. A instituição, que possui 12 progra-

mas de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado), já formou mais 

de 12 mil mestres e doutores e conta 

hoje com 325 professores doutores em 

regime de dedicação exclusiva, 2.800 

alunos e 350 funcionários, entre pesqui-

sadores e pessoal técnico e administrati-

vo. Possui 116 modernos laboratórios, 

que formam o maior complexo laborato-

rial do país na área de engenharia, tem 

81 patentes depositadas e 11 softwares 

registrados.

Apoiada nos três pilares que desde 

sempre a norteiam – a excelência acadê-

mica, a dedicação exclusiva de professo-

res e alunos, e a aproximação com a so-

ciedade –, a Coppe destaca-se como 

centro irradiador de conhecimento, de 

profissionais qualificados e de métodos 

de ensino, servindo de modelo para uni-

versidades e institutos de pesquisa em 

todo o país.

O padrão de excelência se reflete na 

produção acadêmica. Anualmente, são 

defendidas na instituição cerca de 200 

teses de doutorado e 300 dissertações de 

mestrado. Seus pesquisadores publicam 

por ano, em média, 2 mil artigos científi-

cos em revistas e congressos, nacionais e 

internacionais. Na última avaliação da 

Capes, divulgada em setembro de 2010, 

a Coppe foi a instituição de pós-gradua-

ção de engenharia brasileira que obteve 

o maior número de conceito 7, atribuído 



A Coppe em números

Infraestrutura física e recursos humanos
325 professores doutores

2.800 alunos
         1.600 mestrandos e 1.200 doutorandos

350 funcionários

116 laboratórios

uma incubadora de empresas de base tecnológica

uma incubadora de cooperativas populares

um núcleo de atendimento em computação de alto desempenho

Interação com a sociedade 
(governos, empresas e sociedade civil) 

10.800 contratos no total 

1.300  projetos em andamento   

81  patentes depositadas

Produção acadêmica 
(em 2009) 

348 dissertações de mestrado 

191 teses de doutorado 

Total de títulos concedidos (até 2009) 
9.156 mestres

2.954 doutores
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