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A

Participação Já!

ABENC, sendo a única entidade representativa exclusivamente de Engenheiros Civis, tem como uma de suas
atividades a defesa da Engenharia Civil e dos
direitos e atribuições da categoria profissional
que representa.
Atualmente tramita no Legislativo o Projeto de Lei Nº. 2245/2007, que regulamenta a
profissão dos Tecnólogos. Ocorre que o artigo
2º concede atribuições de forma plena e generalista aos Tecnólogos, idênticas atribuições
aos profissionais das áreas de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e
Meteorologia que são regulamentadas por Leis
próprias e, portanto, protegidas pela Constituição Federal. Tal projeto de Lei, se aprovado,
poderá vir a comprometer a segurança da sociedade, pela atuação de profissionais autorizados por essa Lei a exercer atividades além de
sua formação educacional.
Considerando, entre outras razões, “o parecer do CNE/CES nº 136/2003, que trata de orientação para as diretrizes curriculares do curso
de graduação, segundo o qual cabe aos órgãos
fiscalizadores do exercício profissional estabelecer requisitos e mecanismos que assegurem o
exercício eficaz da profissão, de modo a apresentar à sociedade um profissional com as
garantias que correspondam aos parâmetros da
fiscalização do seu exercício, quer em termos
éticos, quer em termos técnicos”.
A ABENC – BA ajudou a redigir e subscreveu
um Manifesto, propondo ao CONFEA “que discuta o assunto em seu Plenário e promova junto
às entidades representativas no Sistema CONFEA/CREAs, bem como junto a outros Órgãos de
Fiscalização do Exercício Profissional, ações em
defesa dos profissionais regulamentados em Lei
que estão jurisdicionados neste Conselho e nos

demais, que sofrerão com as conseqüências se
aprovado esse projeto.” (sic)
Apesar da clareza do Manifesto, datado de
05 de maio de 2009 e amplamente divulgado,
que foi assinado por diversas entidades (Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, Coordenadoria das Câmaras
Especializadas de Engenharia Química, Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Geologia e Minas, Coordenadoria das Câmaras
Especializadas de Engenharia de Agrimensura,
Coordenadoria das Câmaras Especializadas de
Engenharia Industrial, Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Agronomia, ABENC –
Associação Brasileira de Engenheiros Civis,
IMEC – Instituto Mineiro de Engenharia Civil,
IBAPE/PA – Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia, SENGE/MT, SENGE/CE,
SENGE/RO, SENGE/DF, SENGE/AL, IEB – Instituto dos Engenheiros do Brasil, IEM – Instituto
de Engenharia de Mato Grosso) tendo posteriormente recebido apoio de diversas outras entidades e CREAs estaduais, ainda não sabemos
qual a posição do CONFEA a respeito.
Digno de nota foi a postura do CREA – BA,
quando a Plenária conduzida pelo Eng.
Agrônomo Jonas Dantas, debatendo proposta de
nossa iniciativa aprovou por unanimidade apoio
deste CREA ao Manifesto.
Aguardamos postura equivalente do CONFEA, pois enquanto a Legislação e a própria Resolução 1.010 do CONFEA restringe as
atribuições dos profissionais de nível pleno ao
conteúdo do histórico escolar, o citado Projeto
de Regulamentação da Profissão de Tecnólogo
concede por Lei atribuições plenas, independente do histórico individual e da carga horária
teórica do curso ser menor
em quase 1.600 horas!
Enéas Cardoso
de Almeida Filho

Redação de
Relatórios e
Documentos
Técnicos

Apresentação
Engenheiro Civil, por formação acadêmica e experiência
profissional,
possui
enorme capacidade técnica, entretanto ás vezes faz falta uma atua lização e complementação de
conhecimento na forma de expressão escrita, não por falta de capacidade, pelo contrário, mas pela
carência deste foco na graduação
ou na formação continuada.
Trata-se de um assunto bastante
complexo e abrangente, para o qual
não pretendemos abranger como um
todo, Este trabalho tem por objetivo
ajudar e a redação técnica dos do cu mentos produzidos, contribuindo
assim para o aprimoramento do
texto técnico
Uma das principais qualidades de
um texto técnico é aplicar cada
palavra com o seu real significado,
pois, no costume do dia a dia, vão
sendo dados significados diferentes
às palavras, e seu uso equivocado
implica em conteúdo diverso do que
se pretendia.
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ABECNC-BA presta homenagem
a Mário Lima,
engenheiro honoris causa.
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Novo portal será ferramenta
para aprimoramento profissional
dos engenheiros civis.
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sentido das palavras liga-se intimamente à tradição e ao contexto de seu uso. Assim, temos
vocábulos e expressões (locuções)
que, por seu continuado emprego
com determinado sentido, passam a
ser usados sempre em tal contexto e
de tal forma, tornando-se expressões
de uso consagrado. Mais do que do
sentido das palavras, trata-se aqui
também da regência de determinados verbos e nomes.
O esforço de classificar expressões
a evitar ou como de uso recomendável
atende, primordialmente, ao princípio
da clareza e da transparência que
deve nortear a elaboração de todo
texto técnico ou oficial. Não se trata,
pois, de mera preferência ou gosto por
determinada forma.
A linguagem dos textos técnicos
deve sempre pautar-se pelo padrão
culto formal da língua. Acrescente-se
que indesejável é também a repetição
excessiva de uma mesma palavra
quando há outra que pode substituí-la
sem prejuízo ou alteração de sentido.
Quanto a determinadas expressões que devem ser evitadas,
mencionem-se aquelas que formam
cacófatos, ou seja, o encontro de
sílabas que resulte termo de duplo
sentido, malicioso ou ridículo, e também para os casos em que a partição
silábica (translineação) possa redundar em sentido torpe ou obsceno .
Não há necessidade, no entanto,
de evitar a ocorrência de cacófatos a
um sem-número de locuções que produzem terceiro sentido inúcuo, como:
por cada, vez passada, etc.
Exemplificamos expressões cujo
uso ou repetição deve ser evitado, indicando com que sentido devem ser
empregadas e sugerindo alternativas
vocabulares a palavras que costumam
constar com excesso dos expedientes
técnicos ou oficiais:
“à medida que/na medida em que”
- À medida que (locução proporcional) – à proporção que, ao passo

que, conforme: Os preços deveriam
diminuir à medida que diminui a
procura. Na medida em que
(locução causal) – pelo fato de que,
uma vez que: Na medida em que se
esgotaram as possibilidades de negociação, o projeto foi integralmente
vetado. Evite os cruzamentos –
bisonhos, canhestros – *à medida
em que, *na medida que...
“a partir de”
– A partir de deve ser empregado
preferencialmente no sentido temporal: A cobrança do imposto entra
em vigor a partir do início do próximo ano. Evite repeti-la com o sentido
de ‘com base em’, preferindo considerando, tomando-se por base,
fundando-se em, baseando-se em.
“ambos/todos os dois”
– Ambos significa ‘os dois’ ou ‘um e
outro’. Evite expressões pleonásticas como ambos dois, ambos os
dois, ambos de dois, ambos a dois.
Quando for o caso de enfatizar a dualidade, empregue todos os dois:
Todos os dois Ministros assinaram a
Portaria. (SAID Ali, Manoel.
Gramática secundária da língua portuguesa. 3a ed. Brasília: Universidade de Brasília. p. 224.)
“anexo/em anexo”
- O adjetivo anexo concorda em
gênero e número com o substantivo
ao qual se refere: Encaminho as
minutas anexas. Dirigimos os
anexos projetos à Chefia. Use também junto, apenso. A locução adverbial em anexo, como é próprio
aos advérbios, é invariável: Encaminho as minutas em anexo.
Em anexo, dirigimos os projetos à
Chefia. Empregue também conjuntamente, juntamente com.
“ao nível de/em nível (de)”
- A locução ao nível tem o sentido de
à mesma altura de: Fortaleza localiza-se ao nível do mar. Evite seu uso
com o sentido de em nível, com relação a, no que se refere a. Em nível
significa ‘nessa instância’: A decisão
foi tomada em nível Ministerial; Em
nível político, será difícil chegar-se
ao consenso. A nível (de) constitui
modismo que é melhor evitar.

Ano II

“assim”
Use após a apresentação de alguma
situação ou proposta para ligá-la à
idéia seguinte. Alterne com: dessa
forma, desse modo, diante do exposto, diante disso, conseqüentemente, portanto, por conseguinte,
assim sendo, em conseqüência, em
vista disso, em face disso.
“através de/por intermédio de”
Através de quer dizer de lado a lado,
por entre: A viagem incluía deslocamentos através de boa parte da floresta. Evite o emprego com o
sentido de meio ou instrumento;
nesse caso empregue por intermédio, por mediante, por meio de, segundo, servindo-se de, valendo-se
de: O projeto foi apresentado por intermédio do Departamento. O assunto deve ser regulado por meio de
decreto. A comissão foi criada mediante portaria do Ministro de Estado.
“bem como”
- Evite repetir; alterne com e, como
(também), igualmente, da mesma
forma. Evite o uso, polêmico para
certos autores, da locução bem
assim como equivalente.
“cada”
- Este pronome indefinido deve ser
usado em função adjetiva: Quanto
às famílias presentes, foi distribuída
uma cesta básica a cada uma. Evite
a construção coloquial foi distribuída
uma cesta básica a cada.
“causar”
- Evite repetir. Use também originar,
motivar, provocar, produzir, gerar,
levar a, criar.
“constatar”
- Evite repetir. Alterne com atestar,
apurar, averiguar, certificar-se, comprovar, evidenciar, observar, notar,
perceber, registrar, verificar.
“dado/visto/haja vista”
- Os particípios dado e visto têm
valor passivo e concordam em
gênero e número com o substantivo
a que se referem: Dados o interesse
e o esforço demonstrados, optou-se
pela permanência do funcionário.
Dadas as circunstâncias... Vistas as
provas apresentadas, não houve
mais hesitação no encaminhamento
do inquérito. Já a expressão haja
vista, com o sentido de uma vez que
ou seja considerado, veja-se, é invariável: O funcionário tem qualidades, haja vista o interesse e o

esforço demonstrados. Haja visto
(com -o) é inovação oral brasileira,
evidentemente descabida em
redação oficial ou outra qualquer.
“de forma que, de modo que/de forma
a, de modo a”
- De forma (ou maneira, modo) que
nas orações desenvolvidas: Deu amplas explicações, de forma que tudo
ficou claro. De forma (maneira ou
modo) a nas orações reduzidas de
infinitivo: Deu amplas explicações,
de forma (maneira ou modo) a
deixar tudo claro. São descabidas na
língua escrita as pluralizações orais
vulgares *de formas (maneiras ou
modos) que...
“deste ponto de vista”
- Evite repetir; empregue também
sob este ângulo, sob este aspecto,
por este prisma, desse prisma,
deste modo, assim, destarte.
“detalhar”
- Evite repetir; alterne com particularizar, pormenorizar, delinear, minudenciar.
“devido a”
- Evite repetir; utilize igualmente em
virtude de, por causa de, em razão
de, graças a, provocado por.
“dirigir”
- Quando empregado com o sentido
de encaminhar, alterne com transmitir, mandar, encaminhar, remeter,
enviar, endereçar.
“disruptivo”
- Aportuguesamento do inglês disruptive (de disrupt: ‘desorganizar, destruir, despedaçar’), a ser evitado
dada a existência de inúmeras
palavras com o mesmo sentido em
português (desorganizador, destrutivo, destruidor, e o bastante próximo, embora pouco usado, diruptivo).
Acrescente-se, ainda, que, por ser de
uso restrito ao jargão de economistas e sociólogos, o uso dessa palavra
confunde e não esclarece em linguagens mais abrangentes.
“ele é suposto saber”
- Construção tomada de empréstimo ao inglês he is supposed to
know, sem tradição no português.
Evite por ser má tradução. Em português: ele deve(ria) saber, supõese que ele saiba.
“em face de”
- Sempre que a expressão em face
de equivaler a diante de, é preferível
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a regência com a preposição de;
evite, portanto, face a, frente a.
“enquanto”
- Conjunção proporcional equivalente a ao passo que, à medida
que. Evitar a construção coloquial
enquanto que.
“especialmente”
- Use também principalmente, mormente, notadamente, sobretudo,
nomeadamente, em especial, em
particular.
“inclusive”
- Advérbio que indica inclusão; opõese a exclusive. Evite-se o seu abuso
com o sentido de ‘até’; nesse caso
utilize o próprio até ou ainda, igualmente, mesmo, também, ademais.
“informar”
- Alterne com comunicar, avisar, noticiar, participar, inteirar, cientificar, instruir,
confirmar,
levar
ao
conhecimento, dar conhecimento; ou
perguntar, interrogar, inquirir, indagar.
“nem”
- Conjunção aditiva que significa ‘e
não’, ‘e tampouco’, dispensando,
portanto, a conjunção e: Não foram
feitos reparos à proposta inicial,
nem à nova versão do projeto.
Evite, ainda, a dupla negação não
nem, nem tampouco, etc. *Não
pôde encaminhar o trabalho no
prazo, nem não teve tempo para revisá-lo. O correto é ...nem teve
tempo para revisá-lo.
“no sentido de”
- empregue também com vistas a, a
fim de, com o fito (objetivo, intuito,
fim) de, com a finalidade de, tendo
em vista ou mira, tendo por fim.
“objetivar/ter por objetivo”
- Ter por objetivo pode ser alternado
com pretender, ter por fim, ter em
mira, ter como propósito, no intuito
de, com o fito de. Objetivar significa
antes ‘materializar’, ‘tornar objetivo’
(objetivar idéias, planos, o abstrato),
embora possa ser empregado também com o sentido de ‘ter por objetivo’. Evite-se o emprego abusivo
alternando-o com sinônimos como
os referidos. q
ENéAS CARDOSO DE ALMEIDA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
PRESIDENTE DA ABENC/BA
COORDENADOR DA CâMARA ESPECIALIzADA DE
ENGENHARIA CIVIL DO CREA BA
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Mário Lima: Engenheiro Civil Honoris Causa

N

o dia 19 de fevereiro de
1935 nasceu Mario
Soares Lima, o caçula
do casal Manuel de Souza
Lima e D. Emília Soares Lima, na cidade de Gloria, às
margens do
Rio São Francisco. Lá passou a infância,
estudou as primeiras letras e
fez o curso primário.
Adolescente ainda, em outubro de 1947, foi morar
em Salvador, onde estudou no Colégio
Estadual Severino Vieira e Central da
Bahia, onde concluilu o 2º grau.
Inscreveu-se em Concurso Público
promovido pela PETROBRÁS, para a
função de operador de processos, onde
foi aprovado nas primeiras colocações, e
logo em 17 de março de 1958 contratado como estagiário. Seis meses depois, submetido a exame para o cargo
de Operador, foi aprovado em 1º lugar.
Aos 24 anos de idade, tornou-se operador chefe da planta de lubrificantes da
Refinaria de Mataripe – RLAM, o que
adiou seu vestibular para Engenharia
Civil, “a profissão de seus sonhos”.
Sindicalista
Na ocasião já existia na Bahia, a
“Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria de Destilação de
Petróleo”, que tinha como presidente
Osvaldo Marques de Oliveira e outros
companheiros, que apelaram ajuda a
Mario Lima para fundação do sindicato. Em abril de 1960 ele trouxe do
Rio Janeiro o Diário Oficial da União
com a publicação da pretendida Carta
Sindical, já assinada pelo então Ministro do Trabalho, Parcival Barroso, do
governo Juscelino Kubitschek. Em
maio desse mesmo ano realizou-se as
primeiras eleições do Sindicato dos
Trabalhadores na Industria de Destilação e Refinação de Petróleo do Estado da Bahia - SINDIPETRO, que
elegeu Osvaldo Marques para sua
presidência e MÁRIO LIMA como secretário. Foi uma alegria geral, e assim
constituiu-se o SINDIPETRO.
Logo que empossados, os diretores
– contando-se com a destacada atuação de Mario Lima – lançaram a campanha da equiparação salarial em
âmbito nacional, sob o mote: “OU
EQUIPARA OU AQUI PÁRA”, que exitosa,
não somente melhorou os salários dos

empregados da PETROBRÁS na Bahia
e no Nordeste, como equiparou-os, aos
funcionários das mesmas funções do
Rio de Janeiro e São Paulo, além de
outras vantagens para os trabalhadores e suas famílias.
Político ético
A afirmativa liderança de Mario
Lima, aglutinou várias forças políticas
em torno de seu nome, que lhe convenceram a se candidatar ao cargo de
deputado federal nas eleições gerais
de 1962. Concorreu e foi vitorioso. Empossado em abril de 1963, exerceu o
mandato com coerência, ética e dentro
dos princípios democráticos, sempre
posicionando-se em defesa dos injustiçados e da PETROBRÁS. Em abril de
1964 estabeleceu-se no Brasil um regime político de exceção, através de
um golpe militar, levando Mário Lima e
muitas outras célebres personagens
brasileiras ao cárcere. Depois de passar quatro meses preso nos quartéis
do Barbalho e Amaralina de Salvador,
em agosto de 1964 foi transferido para
a Ilha Fernando de Noronha. Lá sofreu
pressão psicológica, uma forma de tortura aplicada pelos militares, até
mesmo quando o general Lyra Tavares
dissera ao seu advogado, Raul Chaves,
que, estando sob o seu comando,
todas as decisões da justiça seriam
cumpridas. Quando houve o segundo
“habeas corpus”, dessa vez concedido
pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
Mário Lima foi liberado.
Chegou em Salvador no ano de
1965, mas não conseguia emprego,
pois tinha sido demitido por abandonar
a empresa (essa era a afirmativa oficial). Foi para São Paulo a procura de
trabalho, nada conseguindo. Seguiu
então, com o apoio de amigos, para
Londrina/PR, lá permanecendo até
1968, quando, com a edição do AI-5,
reabriram-se os processos contra ele,
sendo intimado a depor em Salvador.
Em 27 de setembro de 1969 foi condenado a três anos de prisão, pela Auditoria da 6ª Região Militar em
Salvador. Passou com isso a viver na
clandestinidade. Seu advogado aconselhava-o a ir para o exterior ou que se
apresentasse, tendo em agosto de
1970, escolhido essa última opção,
que o levou para a Casa de Detenção,
e depois para a Penitenciária Lemos
Brito. Em agosto de 1971 foi absolvido
pelo STM e libertado; em 1982, foi
anistiado, conseguiu retornar à PETROBRÁS, voltando inclusive à presidência
do Sindipetro e a política com seu 2º

mandato de Deputado Federal e em
1986 foi eleito para seu terceiro
mandato, desta feita como deputado
federal constituinte; na elaboração da
Carta Magna da Nação, foi o redator/relator do capítulo dos “direitos dos
trabalhadores e servidores públicos”.
Permaneceu na PETROBRÁS até 10 de
julho de 2009, quando nos deixou e
passou para outra dimensão.
Engenheiro Civil Honoris Causa
Mario Lima sempre foi um ótimo
exemplo para os engenheiros civis.
Mesmo sem diploma cadastrou-se na
ABENC-BA como “Associado Honorário”
– condição assegurada àquele que
prestar relevantes serviços à Engenharia Civil. Mesmo sem ser graduado
nessa profissão, estava associado
desde 19 de junho de 2002. Desde
então, participava de reuniões e de
eventos promovidos e realizados pela
ABENC-BA, com visível esforço físico
numa autêntica prova de amor pela
profissão de seus sonhos.
Apoiou, sem reservas a ABENC-BA
quando esta entidade precisou chegar
ao STF - Supremo Tribunal Federal, objetivando a criação da OBENC, acompanhando a diretoriaem duas
diferentes ocasiões: no gabinete do
presidente do STF, Nelson Jobim, e alguns meses depois, com o Presidente
do STF Marco Aurélio de Mello, para
lhe informar do desejo dos diretores
desta Associação de que a “Ação de
Inconstitucionalidade” (ADIM nº
1.717) fosse julgada, não se contemplando sua essência nem se mencionando o mérito. Foi o que aconteceu.
Dias depois, esse processo que estava
com o relator desde 1998, foi agendado, entrou em pauta e foi julgado
procedente conforme o requerido e os
conselhos e ordens profissionais retornaram à condição de autarquia.
Graças a Mario Lima.
O bom amigo da ABENC-BA deixou
10 filhos, sendo 6 homens e 4 mu lheres, os quais lhe deram 14 netos e
1 bisneto - frutos de sua fecundidade.
No dia 09 de julho de 2009, Mário
Soares Lima foi vítima de um AVC hemorrágico, vindo a falecer em
10/07/09, aos 74 anos de idade,
deixando uma legião de amigos sinceros, e entre esses, seus colegas-engenheiros civis da ABENC/BA. Está no
seu descanso eterno, no Jardim da
Saudade, em Salvador/BA. q
Engº Civil Raimundo PEREiRa BoRgEs
1º viCE PREsidEntE da aBEnC/naCional E
aBEnC/Ba. BoRgEs-Raimundo@uol.Com.BR
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A Desertificação do Semi-Árido
Parte II

o

desmatamento é danoso porque desnuda a superfície da terra e a expõe á
radiação solar, aumentando a sua
temperatura e alterando a estrutura intrínseca
do solo, mas as isoietas não sofrem influências
porque as questões de secas estão bem acima, nos anticiclones semi-fixos de alta pressão que pairam sobre a região, na corrente
Equatorial sul, na fotosfera solar e por vezes
no El’nino, uma ação cósmica que prevalece sobre os fatores poderosos da própria atmosfera. Existem mais outros fatores que lhe
são atribuídos mas discutíveis.
o xerofilismo que se desenvolveu no
semi-Árido após o período da deglaciação é
um bastião contra a desertificação. Cada espécie vegetal desenvolveu os seus equipamentos de defesa contra o meio adverso. ora
pela filosfera, com suas folhas miúdas e arredondadas, uma proteção contra a evapo-transpiração a exemplo da catingueira. ora pela
risosfera, com raízes possantes e grandes
xilopódios guardando água e nutrientes para
manter e reconstruir o seu corpo vegetativo.
são grandes reservas radiculares. Estas plantas ensinam ao homem o segredo de viver na
zona seca em perfeito equilíbrio biológico com
o seu ambiente a exemplo da aroeira, umbuzeiro e outras mais. ora pelo caule, desenvolvendo cascas suberosas e espessas
entremeadas de micro-xilopódios cheios de
água, para suportar as travessias estivais. ora
pela intensa inflorescência que gera os frutos
que caem e hibernam suas sementes no solo
para um novo ciclo de vida.
Enfim o xerofilismo é um ajustamento fitológico de várias associações arborescentes
que se impôs no meio adverso, dentro de um
clima megatérmico. É o clímax da estabilidade vegetal que se desenvolveu na caatinga,
no cerrado, no sertão e no agreste; vegetação
de baixo extrato, retorcida, unida, espinhenta
e agressiva protegendo-se contra o reino animal. Esta fantástica comunidade botânica regional foi evoluindo numa série gradativa de
mudanças através dos séculos até atingir o
apogeu da organização xerófila.
no meu livro A Potencialidade do SemiÁrido Brasileiro publicado no ano passado,
2007, abordamos, com clareza e propriedade,
as maravilhas naturais da região que podem e
devem produzir grandes riquezas sem o artificialismo da irrigação, sem impactos ambientais
e dentro do seu próprio meio ecológico como:
Piscicultura nas águas tépidas dos grandes lagos artificiais construídos nos rios são
Francisco e Parnaíba, no coração do semiÁrido, devendo, esta região, tornar-se a maior

produtora de pescado do Brasil.
apicultura, atividade que encontra no
semi-Árido o maior e melhor campo apícola
do mundo, dado à fortíssima inflorescência
das plantas xerófilas que no período sazonal
de chuvas são verdadeiros buquês de flores
multicoloridas, riquíssimos de pólen e néctar.
a apicultura recupera também a vegetação
degradada da região, de maneira espontânea
e natural, através a polinização entomófila.
Caprinocultura, perfeitamente adaptada à
região, uma cultura atávica e já em pleno desenvolvimento. a cajucultura, a umbucultura,
a cera de carnaúba e as fibras vegetais nativas, estas riquezas, filhas da região e que
dominam espontaneamente o semi-Árido.
nenhuma destas maravilhas, quando em
processos produtivos, fere os nossos ecossistemas e jamais são ou serão responsáveis
pelas causas de desertificação.
temos realmente bolsões de desertificação, geralmente de origens antrópicas como
Cabrobó -PE, gilbués - Pi, icatu - Ba, irauçuba
- CE, seridó - Rn, somando mais de 20.000
km², afora os desmatamentos provocados pelas pastagens e pela agricultura empírica. o
ministério do meio ambiente já adota para o
semi-Árido um processo de desertificação de
180.000 km² sendo 82.000 em estado grave e
98.000 em estado muito grave. É uma grande
área, cerca de 20% do total, que já começa a
entrar em plena estafa ecológica.
os bolsões podem e devem ser recuperados com culturas nativas da própria região. o
prof. aziz ab’saber, o grande mago da geografia física, já diz que reflorestar é reintroduzir essências nativas e nunca espécies forasteiras.
a desertificação é medida em função do
Índice de aridez que é a relação entre a precipitação de chuvas e a evaporação potencial. a
média de chuvas do semi-Árido, como sabemos, é de 700 mm/ano e a evaporação média
é 2.800 mm/ano donde o Índice de aridez é
1:4. Pela formula de mangerot para estudos climatológicos, esta relação é, realmente, de
clima semi-árido.
o mapa de susceptibilidade à desertificação no Brasil elaborado pelo ibama mostra
a fragilidade de vários ecossistemas do semiÁrido notadamente nos estados do Piauí,
Ceará, Rio grande do norte, Pernambuco
Bahia e Paraíba. Esta fragilidade deve-se, entretanto, às constantes e continuadas ações
antrópicas repetidas contra os ecossistemas,
promovendo uma verdadeira esterilização ambiental. além da própria anomalia climática
nordestina, as paisagens regionais se tornam
antropologicamente modificadas. as plantas
xerófilas são resistentes e plenamente adaptadas ao meio, com grande suporte edáfico.
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Elas são ousadas no seu avanço para conquistar mais espaços, são resistentes, mas
fenecem diante do fanático poder destruidor
do homem. À medida que as populações aumentam, tornam-se mais acentuadas as influências antropogênicas.
os impactos da degradação são observados pela destruição da flora e da fauna,
pelo assoreamento dos rios, pela diminuição
dos mananciais hídricos naturais, pela destruição do solo, em fim, pelo triste desaparecimento de toda a biocenose que a mãe
natureza elaborou.
o prof. valdemar Rodrigues da universidade Federal do Piauí, especialista em desertificação, afirma que esta destruição
ambiental da nossa região é tão avassaladora quanta a devastação da amazônia.
agora, bem recente, uma empresa
britânica a seawater greenhouse elabora um
projeto ambicioso de construção ecológica, o
sahara Forest Project, com grande tecnologia, avançando pela aridez escaldante do sahara com o objetivo específico de produzir
alimentos para os povos do deserto. serão
verdadeiras ilhas de produção alimentar em
pleno sahara para atender as grandes populações famintas e sociedades primitivas que
habitam os desertos. vamos aguardar.
CONCLUSÃO
não podemos nem devemos aceitar as
medidas “salvadoras” dos programas estratosféricos das nações unidas, em favor da
desertificação. são caríssimas e ineficientes.
apresentamos soluções que recuperam os
ecossistemas e produzem riquezas.
Com uma precipitação pluvial média de
700 mm/ano; com a segurança de que este
nível médio de chuvas não declina; com o
cultivo e o desenvolvimento de sociedades
florísticas, filhas da própria região, nos escalvados existentes, sem a importação de cultivares exóticos recentes; com o plantio
programado de essências naturais e
econômicas como o umbuzeiro, o cajueiro e
a carnaubeira; com a exploração sistemática
das nossas fibras vegetais algodão colorido
diferenciado, sisal e caroá; com o desenvolvimento da piscicultura em 1.500.000 de
hectares de espelhos d’água construídos na
região; com programas racionais de apicultura no centro edáfico do xerofilismo regional;
Com tudo isso, podemos, com total segurança, banir e exorcizar o fantasma da desertificação que, de há muito, vem rondando e
espreitando o nosso semi-Árido. tudo está
em nossas mãos. q
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Novo portal para o engenheiro civil

D

entro de sua política de
aprimoramento profissional de seus associados, a ABENC-BA está
preparando o lançamento de
uma ferramenta fundamental para o cumprimento deste
objetivo que é o Portal do Engenheiro Civil.
Sua principal função será
a de propiciar um espaço na
Internet para o engenheiro
civil buscar nele todas as informações necessárias ao
seu aperfeiçoamento e integração profissional. Por ser a
página administrada diretamente pela própria ABENCBA,
será
ágil
nas
informações prestadas e permanentemente atualizada em seu
conteúdo e forma.
Através do portal, o associado
poderá divulgar suas atividades, atualizar seu cadastro, ser informado dos
eventos de seus interesses, consultar

serviços e fornecedores, buscar informações úteis ao seu dia-a-dia
profissional, propor e participar de
grupos de discussão, postar avisos,
ter acessos às atas das reuniões,
pesquisar assuntos de suas necessidades, enfim, se utilizar da ABENC-BA

Engenharia de Avaliações

P

romovido pela ABENC-BA, nos
dias 10 e 11 de julho, o curso Inferência Estatística Clássica e Espacial Aplicada à Engenharia de
Avaliações ministrado pelo professor
Rubens Alves Dantas foi um sucesso,
com todas as vagas preenchidas. Desenvolvido em alto nível, o curso discorreu desde os fundamentos teóricos
básicos da inferência estatística clássica até os conceitos mais atuais dessa
especialidade aplicáveis à inferência espacial que se constitui atualmente na
mais poderosa ferramenta para estudo
do mercado imobiliário.
Assim, a partir dos conhecimentos
clássicos como a análise exploratória de
dados, correlação e regressão simples
e múltipla, estimadores de tendência
central e de dispersão, propriedades
desejáveis dos estimadores, distribuições de freqüência de probabilidade,

intervalos de confiança, etc, o professor
conduziu com naturalidade os presentes através das técnicas avançadas
de modelagem até a apresentação dos
conceitos mais modernos de ajustamentos de modelos de regressão espacial como montagens de matrizes de
distância e contigüidade, testes de dependência espacial, modelos de erro espacial e modelos de defasagem
espacial e escolha de modelos pelos
critérios de Akaike e Schwartz.
O curso foi realizado na Escola
Politécnica da UFBA, pelo que ficam
registrados os agradecimentos da
ABENC-BA àquela instituição na pessoa do professor Luiz Edmundo.
Em breve a ABENC-BA estará anunciando a realização de novas turmas
para o Curso de Engenharia de Avaliações e para os de Inspeção Predial e
Pericias Judiciais. Aguardem. q

fortalecendo-a ainda mais
como única entidade representativa exclusivamente
de engenheiros civis. Será
lançado em meados de outubro como o novo endereço
www.abenc-ba.org.br.
é importante a atualização do banco de dados da
ABENC-BA para o envio aos
associados de informações e
da versão eletrônica do Informativo. Para tanto, informe seu novo endereço
eletrônico ou associe-se à
ABENC- BA. Comunique-se
conosco:
abenc@abencba.com.br; telefax 71 33544776; celular 71 9611-8969
ou correspondência para Av
ACM, 1771. Sala 1208. Itaigara. Salvador - Ba. CEP 41.800-700.
Lembramos que a ABENC-BA não
cobra anualidades e nem taxa de inscrição. Participe! Indique sempre
ABENC no Campo 032 da ART. q

Atividades
Aniversário da ABENC-BA
A comemoração dos 23 anos da
fundação da ABENC-BA foi realizada com um coquetel de confraternização para os associados e
amigos. O congraçamento reuniu
aproximadamente 200 convidados, no estande da entidade na
Expo Construção Bahia 2009 –
Centro de Convenções, no dia 18
de agosto. Na oportunidade,
houve a filiação de novos associados, ampliando a luta na defesa
de Engenharia Civil e dos profissionais Engenheiros Civis.
15º CBENC
Nos dias 01 a 05/09/2009, aconteceu em Belo Horizonte-MG o 15º
Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis (CBENC). A ABENCBA esteve presente, representada
pelo presidente Enéas Cardoso.
que coordenou a mesa Redonda:
Habitação de Interesse Social, e a
engenheira civil Rute C. Borges,
representando o seu pai
Raimundo Borges na coordenação
da mesa Redonda: Fortalecimento
da Engenharia Civil – Atribuições
Profissionais. q

