Apresentação
Ao planejar a participação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável (Rio+20), realizada no Rio de Janeiro, de 13 a 24 de junho de 2012, o governo federal,
por intermédio do Itamaraty, convidou a Coppe/UFRJ a participar e mostrar no evento, por meio
das pesquisas e tecnologias que desenvolve, algumas contribuições concretas do Brasil na área
de tecnologia e inovação voltadas para a construção de um futuro sustentável e menos desigual.
Única instituição de pesquisa a receber um espaço no centro de exposições montado no Parque
dos Atletas – em frente ao Riocentro, onde foi realizada a conferência dos chefes de Estado –,
a Coppe se empenhou para fazer jus à confiança nela depositada. Neste sentido, organizou o
evento “O Futuro Sustentável: tecnologia e inovação para uma economia verde e a erradicação da
pobreza”, com o apoio das empresas parceiras Eletrobras Furnas, Tractebel Energia, Santander,
GE, Braskem, BG Brasil e Halliburton.
Além de mostrar em detalhes 14 tecnologias voltadas para a sustentabilidade, selecionadas dentre
as muitas desenvolvidas em seus laboratórios, a Coppe promoveu dois ciclos de conferências e
debates: um em seu auditório, na Cidade Universitária, e outro no estande montado no Parque dos
Atletas. Abriu, assim, um valioso espaço para a reflexão sobre questões cruciais para a construção
da sustentabilidade e erradicação da pobreza no Brasil, os desafios da ciência e da tecnologia e o
papel da academia no apoio à formulação de políticas públicas.
O texto a seguir apresenta alguns dos resultados da participação da Coppe e seus parceiros na
Rio+20, os quais podem ser assim resumidos:


O evento proporcionou à sociedade informações e reflexões sobre alguns dos principais temas
e dilemas econômicos, sociais e ambientais do mundo contemporâneo. Um público abrangente
e heterogêneo, em torno de 18 mil pessoas, participou das conferências realizadas na Cidade
Universitária e dos eventos promovidos no estande e da exposição, no Parque dos Atletas.
Também alcançou um público ainda maior, por meio da ampla cobertura de mídia, convencional e
digital, e da transmissão pela internet das palestras e debates realizados na Cidade Universitária.



Representantes da Coppe e das empresas parceiras tiveram a oportunidade de promover
eventos num espaço privilegiado: próximo ao local da conferência oficial, na qual formuladores
de política e tomadores de decisões em nível nacional e global discutiam os temas que entrariam
no documento final das Nações Unidas.

E, finalmente, a participação da Coppe na Rio+20 proporcionou a todos o estreitamento de
relações entre universidade, empresas e poder público, nas esferas nacional e internacional,
e com organismos de governança global.
Assim, apresentamos com satisfação este relatório. Esperamos que os resultados mostrados, que
ultrapassaram nossas expectativas, tenham também superado as de nossos parceiros e do governo
brasileiro, que, por intermédio do Itamaraty, possibilitou à Coppe a oportunidade de participar de
forma tão especial do momento histórico da Rio+20.



Luiz Pinguelli Rosa
Diretor da Coppe/UFRJ
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O Evento
Com o título geral O futuro sustentável – Tecnologia e inovação para uma economia verde e a
erradicação da pobreza, o evento promovido pela Coppe/UFRJ, de 13 a 24 de junho de 2012,
resultou em mais de cem horas de atividades em torno de três blocos temáticos: clima, energia e
oceanos; cidades sustentáveis; e erradicação da pobreza.
As atividades ocorreram em dois locais: no auditório da Coppe/UFRJ, na Cidade Universitária; e
no Parque dos Atletas, em frente ao Riocentro, onde se realizou a conferência oficial das Nações
Unidas. A média de visitação no Parque dos Atletas foi de 1,5 mil pessoas/dia, totalizando 18 mil
pessoas. Na Cidade Universitária, registrou-se a média de 210 pessoas/dia, totalizando um público
direto de mais de mil pessoas que assistiram, no local, ao ciclo de palestras realizado nos dias
13, 14, 15, 18 e 19 de junho. Estima-se que um público de mais de 10 mil pessoas assistiu o ciclo
pela internet.

O Debate
Merecem especial destaque as palestras e os debates promovidos pela Coppe, na Cidade
Universitária, com apoio da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
antecipando o debate dos temas das sessões oficiais da Conferência das Nações Unidas no
Riocentro.
O ciclo debateu os seguintes temas: Oceanos - limites e potenciais; Hidrelétricas, eólicas e
alternativas: presente e futuro; Água de mais e água de menos; Erradicação da pobreza; Consumo,
resíduos e reciclados: o luxo e o lixo; Mobilidade e transporte sustentável; Biocombustível e
transporte: veículos e fontes do futuro; e China e Brasil: os grandes desafios.
O evento contou com 50 palestrantes, entre professores da Coppe, pesquisadores de outras
instituições e nomes de expressão no cenário político, social e ambiental, como o economista Ignacy
Sachs, professor titular da Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais de Paris; o presidente
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim; o jornalista Washington Novaes;
a geógrafa Ana Fani Alessandro Carli; o ambientalista Axel Grael; a diretora do projeto Cidades
para Pessoas, Natália Garcia; o diretor do projeto Rios Voadores, Gérard Moss; o presidente da
Associação de Catadores de Material Reciclável de Jardim Gramacho, Tião Santos; e o presidente
da Rede Nacional de Mobilização Social (Coep), André Spitz.
Entre os palestrantes dos eventos do Centro China-Brasil, uma parceria entre a Coppe e a
Universidade de Tsinghua, destacaram-se personalidades como Wang Weizhong, vice-ministro da
Ciência e Tecnologia da China, e Álvaro Prata, titular da Secretaria Nacional e de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação.

55

Resultados Quantitativos
e Qualitativos
O Público
Um público heterogêneo, de diferentes idades, profissões e interesses compareceu às atividades
no Parque dos Atletas (18 mil pessoas) e na Cidade Universitária (1,5 mil pessoas). No entanto,
o público total foi numericamente bem superior, por conta da reprodução de todo o conteúdo em
diversas mídias: hotsite, redes sociais, veículos impressos, rádio, TV e transmissão pela internet.
No caso do público presente à exposição e às palestras, destaca-se o comparecimento de
formadores de opinião e tomadores de decisão no poder público, empresarial e da sociedade civil
do Brasil e do exterior, como mostra o quadro abaixo:

Adriana Micarelli Figueiredo, Ministério das Relações Exteriores
Alan Charlton, embaixador do Reino Unido
Álvaro Prata, titular da Secretaria Nacional de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Setec)
Ana Fani Alessandri Carlo, professora titular do
Departamento de Geografia da USP
Arthur Henrique Santos, presidente da Central
Única dos Trabalhadores (CUT)
Axel Grael, presidente do Instituto Rumo Náutico/Projeto Grael
Caio Koch-Weser, conselheiro do BG Group
Carlos Antonio Levi da Conceição, reitor da UFRJ
Carlos Nobre, titular da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação
Eron Bezerra, titular da Secretaria de Produção Rural
do Amazonas
Flávio Decat, presidente de Eletrobras Furnas
Gérard Mestrallet, CEO e chairman da IPR GDF
Suez mundial e presidente da Fondation Agir Contre
L’Exclusion (Face)
Gérard Moss, diretor do Projeto Rios Voadores
Huascar Eguino, especialista em Liderança Fiscal e
Gestão Municipal
Ignacy Sachs, professor da Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais da França
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Jacob Thomas, diretor sênior da Halliburton
Jaqueline Lemos Almeida, assessora da diretoria do
BNDES
Jandira Feghali, deputada federal
Jerson Kelman, presidente da Light
João Bosco de Almeida, presidente da Chesf
Jorge Samek, presidente da Itaipu Binacional
Leônidas Cristino, ministro dos Portos
Linda Murasawa, diretora executiva de Desenvolvimento Sustentável do Santander
Luiz Antonio Elias, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Manoel Zaroni, presidente da Tractebel Energia
Marcel Steps, professor de Urbanismo e secretáriogeral do Instituto para a Cidade em Movimento (IVM)
Marcelo Bezerra Crivella, ministro da Pesca e
Agricultura
Marcelo Moraes, coordenador do Fórum de Meio
Ambiente do Setor Elétrico
Marcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério das Minas e Energia
Maureen Santos, assessora do Núcleo Justiça Ambiental da Fase
Maurício Bähr, CEO da GDF Suez Brasil
Maurício Tolmasquim, presidente da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE)
Muriel Morin, presidente do Observatoire Social International (OSI)

Natacha A. Bollini, gerente de comunicações da GDF
Suez da América Latina

Roberto Casagrande, governador do estado do Espírito Santo

Natália Garcia, diretora do Projeto Cidades para Pessoas

Roberto Machado, diretor de Infraestrutura do
BNDES

Nelson Silva, presidente da BG Brasil

Sharan Burrow, secretária-geral da Confederação
Sindical Internacional

Olga Simbalista, diretora de Planejamento, Gestão
de Negócios e de Participações da Eletrobras Furnas
Paulo Sergio Muçouçah, coordenador dos
programas de Trabalho Decente e Empregos Verdes
da Organização Internacional do Trabalho
Pedro Chira, gerente de programa da Halliburton
Phillip Hauser, representante do Fórum de Meio
Ambiente do Setor Elétrico (FMASE)
Rafael Freire, titular da Secretaria de Políticas Econômicas e Desenvolvimento Sustentável da Confederação Sindical das Américas
Rajendra Pachauri, presidente do Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC)

Sueli Passoni Tonini, secretária municipal de Meio
Ambiente de Vitória (ES)
Tião Santos, presidente da Associação de Catadores
de Material Reciclável de Jardim Gramacho
Vanessa Grazziotin, senadora pelo estado do Amazonas
Wang Weizhong, vice-ministro da Ciência e Tecnologia da China
Washington Novaes, jornalista
Xiemar Zarazúa, presidente da Coca-Cola Brasil

Cobertura na Mídia
779 matérias publicadas e veiculadas em 48 dias
A inserção de matérias jornalísticas relacionadas à participação da Coppe na Rio+20 superou as
expectativas. Foram 779 matérias, entre 17 de maio e 30 de junho. Do total, 595 foram publicadas
no período do evento, de 13 a 24 de junho. O gráfico e as tabelas a seguir detalham a cobertura
jornalística alcançada.

Inserções diárias na mídia
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Análise por tipo de mídia:
IMPRESSOS – JORNAIS & REVISTAS
85 matérias publicadas em 32 diferentes veículos.
Destaques:
JORNAIS & REVISTAS

N° de inserções

1

O Globo - RJ

17

2

O Estado de São Paulo - SP

6

3

Valor Econômico - SP

4

4

Folha de São Paulo - SP

2

5

Correio Braziliense - DF

2

6

Brasil Econômico - SP

2

7

Jornal de Brasília - DF

2

8

Revista Carta Capital - SP

1

9

Revista Brasil Energia - RJ

1

10

Revista Veja Rio - RJ

1

RÁDIO &TELEVISÃO:
26 matérias veiculadas em
Destaques:

7 emissoras.

RÁDIO & TV

N° de inserções

GloboNews*

12

TV Globo**

5

TV Brasil***

3

TV Futura

2

Rádio BandNews FM

2

Rádio CBN

1

TV Record

1

** Jornal Nacional - TV Globo: 2 reportagens.
15/6/2012
21/6/2012
* Jornal das Dez - Globo News: 1 reportagem.
23/6/2012
* Repórter Brasil (Edição da Noite) - TV Brasil: 3 reportagens.
28/5/2012
13/6/2012
18/6/2012
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VEÍCULOS ONLINE:
668 matérias publicadas em
Destaques:

206 portais.

ONLINE

N° de inserções

1

Portal Fator Brasil - RJ

24

2

Bol Notícias - SP

15

3

Globo Online - RJ

16

4

Terra Notícias - SP

11

5

Veja Online - SP

10

6

Estadão.com - SP

8

7

R7 Notícias - SP

8

8

Agência Brasil - DF

7

9

Portal G1 - SP

7

10

Isto É Online - SP

4

Inserção no Mundo Digital
A participação da Coppe e de seus parceiros na Rio+20 foi divulgada no mundo digital por meio de
um hotsite especialmente criado para o evento, com versões em português e inglês, e da inserção
em três redes sociais: Facebook, Twitter e YouTube.
O hotsite entrou no ar no dia 21 de maio e permaneceu até 5 de julho, quando a internet ainda
assistia à repercussão da Conferência das Nações Unidas.

AUDIÊNCIA DO SITE (PERÍODO: 21/5 A 05/07)

Visitas
Visualizações de página
Tempo médio no site

8 mil
25.478
4’

Tempo médio por página

1’56”

Páginas vistas/visitas

3,15

Visualizações de páginas

25 mil
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UPLOAD DE CONTEÚDO DO SITE

português

inglês

Textos

174

Fotos

965

Galerias

41

31

Vídeos

10

8

Atualizações da home

74

46

Posts para o blog
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A Coppe aproveitou a oportunidade da Rio+20 para uma experiência-piloto no uso das redes sociais
como ferramenta de comunicação da instituição.
Vale destacar, ainda, que o conteúdo publicado no Twitter mobilizou importantes formadores de
opinião, como as jornalistas Miriam Leitão, colunista do jornal O Globo e da Rede Globo, e Flávia
Oliveira, colunista da editoria de Economia de O Globo, e os ex-ministros do Meio Ambiente Marina
Silva e Carlos Minc, que reproduziram pelo Twitter vários conteúdos publicados no perfil da Coppe.

TWITTER

Tweets publicados

462

Seguidores

193

Interações com o perfil entre RTs e menções

259

FACEBOOK

Postagens

133

Fãs

451

Pessoas potencialmente alcançadas

259

Pessoas que falaram sobre a nossa página

1.300

YOUTUBE

Vídeos publicados
Visualizações

10

12
6.711

Repercussão e Legado
A participação da Coppe e de seus parceiros na Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) abriu caminho para o estreitamento dos laços entre
academia, empresas, poder público, em todas as suas esferas, e a sociedade civil. No pré-evento,
a Coppe inaugurou, em 4 de junho, na Cidade Universitária, o Instituto Global para Tecnologias
Verdes e Emprego (GIGTech), uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma) e o governo do Estado do Rio de Janeiro.
No último dia da Rio+20, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, anunciou a escolha da
Coppe para sediar o Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável – Centro Rio+20, que
servirá de referência para a discussão permanente de estudos sobre as questões ambientais e a
sustentabilidade. O Centro Rio+20 é um dos principais legados deixados no país pela Conferência.

Confira os destaques da programação do evento A Coppe na Rio+20:
Auditório da Coppe:


A mesa de abertura do evento contou com as presenças do
reitor da UFRJ, Carlos Antônio Levi da Conceição; do secretário
executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz
Antônio Elias; do diretor da Coppe, Luiz Pinguelli Rosa; do vicediretor da instituição, Aquilino Senra; e do diretor da Escola
Politécnica/UFRJ, Eduardo Serra. (13/6)



O painel “Oceanos: limites e potenciais” discutiu o papel dos
oceanos como os grandes reguladores do clima e destacou a
importância de evitar a degradação dos ecossistemas marinhos.
Participaram da mesa o diretor de Tecnologia e Inovação da
Coppe, Segen Estefen; o professor de Engenharia Oceânica da
Coppe, Paulo César Rosman; e o presidente do Instituto Rumo
Náutico/Projeto Grael, Axel Grael. (13/6)
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Durante o painel “Hidrelétricas, eólicas e alternativas: presente
e futuro”, o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
Maurício Tolmasquim, mostrou um cenário positivo para o país
no uso das energias alternativas. Segundo ele, o aumento da
participação da energia alternativa na matriz energética passará de
8% para 16% nos próximos dez anos. Participaram da mesa o diretor
da Coppe/UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa; o professor do Programa de
Planejamento Energético da Coppe/UFRJ Alexandre Szklo; e o
jornalista Washington Novaes. (13/6)



Foi anunciada, durante o painel “Água de mais e água de menos”,
a replicação em Vitória (ES) do Projeto Iguaçu, a bem-sucedida
parceria da Coppe/UFRJ com o governo do Estado do Rio de
Janeiro que pôs fim às consequências mais graves das enchentes
na Baixada Fluminense, beneficiando 2,5 milhões de pessoas.
Integraram a mesa a coordenadora do Laboratório de Controle de
Poluição das Águas do Programa de Engenharia Química da Coppe/
UFRJ, Márcia de Carvalho Dezotti; o coordenador do Laboratório de
Hidrologia do Programa de Engenharia Civil da Coppe/UFRJ, Paulo
Canedo; o professor do Programa de Engenharia Civil da Coppe/
UFRJ Willy Lacerda; e o diretor do Projeto Rios Voadores, Gérard
Moss. (14/6)



O modelo de desenvolvimento brasileiro foi questionado pelos
participantes do painel “Erradicação da pobreza”. Eles lembraram
a necessidade de aprofundar a discussão e destacaram que
os pobres são os que sofrem os maiores impactos ambientais.
Participaram da mesa a professora do Departamento de Geografia
da USP Ana Fani Alessandri Carlo; o presidente da Rede Nacional
de Mobilização Social (Coep), André Spitz; o coordenador da
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Coppe/UFRJ,
Gonçalo Guimarães; e o coordenador de Extensão do Centro de
Tecnologia da UFRJ, Sidney Lianza. (14/6)



Com a participação de Tião Santos, presidente da Associação de
Catadores de Material Reciclável de Jardim Gramacho, o painel
“Consumo, resíduos e reciclados: o luxo e o lixo” discutiu
o grande potencial do aproveitamento energético de resíduos.
Também integraram a mesa a professora do Programa de
Planejamento Energético da Coppe/UFRJ Alessandra Magrini; o
coordenador do Laboratório de Modelagem, Simulação e Controle
de Processos do Programa de Engenharia Química da Coppe/UFRJ,
José Carlos Pinto; o pesquisador do Instituto Virtual Internacional de
Mudanças Globais (Ivig) da Coppe/UFRJ Luciano Basto; o professor
do Programa de Engenharia Civil da Coppe/UFRJ Romildo Toledo; e
o professor do Programa de Engenharia Civil da Coppe/UFRJ Claudio
Mahler. (15/6)



A urgência da adoção de programas de incentivo ao transporte
coletivo no Brasil foi debatida no painel “Mobilidade e
transporte sustentável”. Estavam presentes ao debate a
diretora do projeto Cidade para Pessoas, Natália Garcia; o
professor do Programa de Engenharia de Transportes da Coppe/
UFRJ Rômulo Dante Orrico Filho; o professor do Programa de
Planejamento Energético da Coppe/UFRJ Roberto Schaeffer; e o
professor do Programa de Engenharia de Transportes da Coppe/
UFRJ Márcio D’Agosto. (15/6)



O painel “Biocombustível e transporte: veículos e fontes
do futuro” apresentou os projetos Maglev-Cobra e H2+2
e anunciou a inauguração de um laboratório na Cidade
Universitária para produzir etanol de segunda geração, ou 2G,
a partir do aproveitamento de resíduos da indústria da canade-açúcar, milho e trigo. Estavam presentes o coordenador
do Laboratório de Hidrogênio da Coppe/UFRJ, Paulo Emílio de
Miranda; a coordenadora do Laboratório Bioetanol do Instituto
de Química da UFRJ, Elba Pinto da Silva Bon; e o coordenador
do Laboratório de Aplicações de Supercondutores do Programa
de Engenharia Elétrica da Coppe/UFRJ, Richard Stephan. (18/6)



Durante a conferência “O início de uma nova era: o
antropoceno”, o economista Ignacy Sachs sugeriu a criação
de um fundo internacional para financiar o desenvolvimento
sustentável. Sachs é professor titular da Escola de Estudos
Avançados em Ciências Sociais de Paris e criador, na década
de 1970, do conceito de ecodesenvolvimento. (18/6)



O painel “China e Brasil: os grandes desafios” concluiu
que aliar desenvolvimento econômico e sustentabilidade é o
maior desafio dos dois países, em franco crescimento, que se
deparam com a necessidade cada vez maior de investir em
economia verde. Tomaram parte da mesa o titular da Secretaria
Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Setec),
Álvaro Prata; o vice-ministro de Ciência e Tecnologia da China,
Wang Weizhong; o diretor de Tecnologia e Inovação da Coppe/
UFRJ, Segen Estefen; o vice-diretor da Coppe/UFRJ, Aquilino
Senra; o diretor do Institute of Low Carbon Economy - Tsinghua
University, He Jiankun; o secretário-geral da China NGO Network
for International Exchanges, Pan Mingtao; o vice-presidente
e diretor-geral da UNA-China, Zhang Xiaoan; o diretor do
Tsinghua-BP Clean Energy Research & Education Centre Tsinghua University, Li Zheng; e o professor do Programa de
Engenharia de Produção da Coppe/UFRJ Adriano Proença. (18/6)
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No Parque dos Atletas:
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Abertura da exposição “O futuro sustentável – tecnologia
e inovação para uma economia verde e a erradicação da
pobreza”, seguida do lançamento do H2+2, segunda versão do
ônibus híbrido a hidrogênio da Coppe. Estavam presentes o diretor
da Coppe/UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa; o diretor de tecnologia e
inovação da Coppe, Segen Estefen; o diretor de Infraestrutura do
BNDES, Roberto Machado; e o coordenador do Laboratório de
Hidrogênio da Coppe/UFRJ, Paulo Emílio de Miranda. (13/6)



Foram realizadas, no auditório do estande da Coppe, as palestras
“Linha de transmissão de alta capacidade” e “Desenvolvimento
de metodologia para a estimativa de estoque e dinâmica de
carbono em áreas de preservação permanentes”, promovidas
pela Eletrobras Furnas. Estiveram presentes ao evento o secretário
do Comitê de Estudos A3 do Cigré-Brasil e gerente da Divisão
de Estudos de Equipamentos - Eletrobras Furnas, Jorge Amon; o
gerente da Assessoria de Políticas e Estudos Ambientais - Eletrobras
Furnas, André Cimbleris; o vice-presidente para América Latina da
ICF International, Augusto Mello; e a diretora do Centro Estadual de
Pesquisa em Sensoriamento Remoto e Meteorologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Rita de Cássia Alves. (14/6)



A formalização de convênio entre a Coppe e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a construção
de uma linha regular de 200 metros do trem de levitação magnética
(Maglev-Cobra) desenvolvido pela Coppe. Estiveram presentes
à cerimônia o diretor de Tecnologia e Inovação da Coppe, Segen
Estefen; o diretor de infraestrutura do BNDES, Roberto Machado;
e o coordenador do projeto, Richard Stephan, do Laboratório de
Aplicações de Supercondutores (Lasup) da Coppe. (15/6)



No evento da Eletrobras Furnas, foram realizadas as palestras
“Bateria industrial de lítio-íon no Brasil” e “Energias renováveis”,
ministradas, respectivamente, pelo engenheiro Alexandre Pinhel
Soares e pelo engenheiro mecânico e de segurança do trabalho e
superintendente substituto de Novos Negócios, Gilberto de Paula e
Silva, ambos da Eletrobras Furnas. (16/6)



No evento da Tractebel Energia S.A, o CEO e chairman da IPR
GDF Suez Mundial, Gérard Mestrallet, o CEO da GDF SUEZ
Brasil, Mauricio Bähr e o diretor-presidente da Tractebel Energia
Manoel Arlindo Zaroni Torres visitaram a instalação da usina de
ondas no espaço de exposição do estande da Coppe. No mesmo
dia, ocorreu o lançamento da Fundação Agir Contra a Exclusão
(Face), associação já consolidada na França e na Bélgica e que
escolheu o Brasil para ser o seu primeiro braço na América
Latina. Também esteve presente o presidente do Observatoire
Social International (OSI), Muriel Morin. (18/6)



Eventos da General Electric (GE) tiveram como temas “O futuro
dos combustíveis” e “O futuro da água”. Estiveram presentes
líderes do setor privado, representantes de organizações civis
e de governos, do Brasil e de outros países. (19/6)



O governador do Estado do Espírito Santo, Roberto Casagrande,
solicitou ao diretor de Tecnologia e Inovação da Coppe, Segen
Estefen, uma análise sobre a possibilidade de instalação de uma
usina de ondas em seu estado. No mesmo dia, foi promovida
a mesa-redonda “A cooperação entre a Marinha do Brasil
e a Coppe/UFRJ, na obtenção de conhecimento, visando
ao uso sustentável dos oceanos”. (20/06)



Apresentação do primeiro Relatório de Avaliação Nacional
(RAN1) sobre as Mudanças Climáticas, produzido pelo Painel
Brasileiro de Mudanças Climáticas. No documento, especialistas
apontam para necessidade de políticas públicas sobre a questão.
Estavam presentes o diretor da Coppe/UFRJ, Luiz Pinguelli
Rosa; a presidente do Comitê Científico do PBMC, Suzana
Kahn Ribeiro; o embaixador britânico no Brasil, Alan Charlton;
e o ex-secretário executivo da Convenção Quadro da ONU
sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), Yvo de Boer. (21/6)
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Lançamento do Projeto Azul, sistema inédito de monitoramento
oceânico criado na Coppe com a parceria da BG Brasil. Na ocasião, o
secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Nobre,
anunciou a criação, no futuro, do Instituto Nacional de Oceanografia
e Ciências do Mar. Estiveram presentes ao lançamento o embaixador
do Reino Unido, Alan Charlton; o diretor da Coppe, Luiz Pinguelli
Rosa; o presidente da BG Brasil, Nelson Silva; o conselheiro da BG
Group, Caio Kock-Weser; o diretor de Tecnologia e Inovação da
Coppe, Segen Estefen; o coordenador do projeto e professor do
Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia (Lamce)
da Coppe, Luiz Landau. (21/6)



O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) e a Rede
Nacional de Mobilização Social (Coep) realizaram o workshop
“Promover a adaptação para a redução da vulnerabilidade
e o aumento da resiliência” e as palestras “Energia para o
desenvolvimento sustentável: a política brasileira no contexto
internacional” e “Mudança climática e desenvolvimento
sustentável – Alternativas para uma transição justa”. Nesta
palestra, o coordenador dos Programas de Trabalho Decente e
Empregos Verdes da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
Paulo Sergio Muçouçah, anunciou a realização de um levantamento
dos empregos verdes no Brasil. Estiveram presentes ao evento
o secretário executivo do FBMC e diretor da Coppe/UFRJ, Luiz
Pinguelli Rosa, o representante da ActionAid Internacional, Harjeet
Singh; a representante da Fase, Maureen Santos; e a coordenadora
técnica do Laboratório Herbert de Souza de Tecnologia e Cidadania,
Gleyse Peiter. (22/6)



O Lançamento do livro Impactos ambientais causados pelos plásticos
− Uma discussão abrangente sobre os fatos e os dados científicos,
organizado pelo professor José Carlos Pinto, do Programa de
Engenharia Química da Coppe/UFRJ. (22/6)

Conclusão
A participação da Coppe na Rio+20 foi positiva para todos os envolvidos: a própria Coppe, as
empresas parceiras, o governo brasileiro e a sociedade brasileira em geral.
Foi uma oportunidade para o estreitamento dos laços de cooperação entre todas essas instâncias.
Espera-se que tais laços possam ser aproveitados e ampliados, em benefício da construção de um
futuro sustentável e menos desigual para todos.
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Anexos
Produtos e atividades criados especialmente para o evento:
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Estande de 640 metros quadrados, no Parque dos Atletas, assim dividido: um salão de 240 metros
quadrados, que abrigou uma exposição interativa e multimídia de 14 tecnologias e inovações
desenvolvidas pela Coppe para produção de energia limpa, mobilidade urbana, construções
sustentáveis e erradicação da pobreza, entre outros temas. Durante os 12 dias da exposição,
16 monitores bilíngues se revezaram. O estande continha um auditório de 60 lugares e salão
para eventos da Coppe e das empresas parceiras, duas salas de reunião, uma sala VIP e uma
sala de imprensa.



Nove vídeos foram produzidos para o espaço de exposição das tecnologias desenvolvidas na
Coppe. Um dos vídeos, intitulado A Coppe e seus parceiros na Rio+20, foi apresentado antes
de todas as atividades no estande e de todos os debates na Cidade Universitária e exibido em
looping no videowall do estande.



Fôlder “A Coppe na Rio+20”, com versões em português e inglês (30 mil exemplares).



Kit para participantes e visitantes (sacola de material reciclado contendo livreto, pasta, bloco de
notas e caneta).



Convites impressos



Hotsite (www.coppenario20.coppe.ufrj.br) com todo o conteúdo do evento (fotos, vídeos,
animação, transmissão de palestras e debates, blog de pesquisadores da Coppe).



Canais do evento nas redes sociais Facebook, Twitter e YouTube.



Apresentação do primeiro Relatório de Avaliação Nacional sobre Mudanças Climáticas, feito
pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC), cuja presidência do comitê científico
está sediada na Coppe.



Evento promovido pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC), cuja secretaria
executiva também está instalada na Coppe.

Galeria de Fotos
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A Coppe em números
Total de títulos concedidos (até 2011)
9.754 mestres
3.205 doutores
Produção acadêmica anual (em 2011)
336 dissertações de mestrado
168 teses de doutorado
1.705 artigos científicos
interação com a sociedade (governos, empresas e sociedade civil)
12.700 contratos (até 2011)
95 patentes depositadas (até 2010)
14 softwares registrados (até 2010)
infraestrutura e recursos humanos (em 2012)
12 programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado)
348 professores doutores
2.729 alunos (1.643 mestrandos e 1.086 doutorandos)
61 pesquisadores pós-doutores
350 funcionários
120 laboratórios
Uma incubadora de base tecnológica
Uma incubadora tecnológica de cooperativas populares
Um núcleo de atendimento em computação de alto desempenho (Nacad)
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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. Fundada em 1963 pelo engenheiro Alberto Luiz Coimbra, ajudou a criar
a pós-graduação no Brasil e ao longo de quase cinco décadas tornou-se o maior centro de ensino
e pesquisa em engenharia da América Latina.
Já formou mais de 12 mil mestres e doutores em seus 12 programas de pós-graduação stricto
sensu (mestrado e doutorado). Apoiada nos três pilares que a norteiam – a excelência acadêmica, a dedicação exclusiva de professores e alunos, e a aproximação com a sociedade –, a Coppe
destaca-se como centro irradiador de conhecimento, de profissionais qualificados e de métodos
de ensino, servindo de modelo para universidades e institutos de pesquisa em todo o país.
O padrão de excelência se reflete na produção acadêmica. Na última avaliação da Capes, divulgada em setembro de 2010, a Coppe foi a instituição de pós-graduação de engenharia brasileira
que obteve o maior número de conceito 7, atribuído a cursos com desempenho equivalente aos
dos mais importantes centros de ensino e pesquisa do mundo.

Ampliando horizontes
Seus profissionais e sua infraestrutura de pesquisa estão permanentemente preparados para responder às necessidades do desenvolvimento econômico, tecnológico 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 história recente.
No cenário internacional, tem projetos em cooperação com instituições científicas de renome
mundial. Muitos de seus docentes integram comitês e entidades de pesquisa de vários países e
órgãos multilaterais, como o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU,
agraciado em 2007 com o Prêmio Nobel da Paz.
Em 2008, ampliou sua atuação internacional com a criação do Centro 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 no campus de Tsinghua, em Pequim, onde mantém um escritório para coordenar suas atividades e estabelecer
contato com empresas brasileiras e chinesas potencialmente interessadas no desenvolvimento
conjunto de novas tecnologias.

Compromisso com o país e a sociedade
Pioneira na aproximação da academia com a sociedade, a Coppe transforma resultados em riquezas para o país. Em 1994, criou a Incubadora de Empresas, cuja atuação já favoreceu a entrada
de cerca de cem serviços e produtos inovadores no mercado.
Também colocou a engenharia e suas tecnologias para enfrentar a pobreza e as desigualdades
sociais, lançando uma ponte entre o Brasil dos incluídos 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.
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