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DESENVOLVIMENTO, DIREITOS CIVIS 
E INCLUSÃO SOCIAL

Política Nacional de 
Resíduos Sólidos

Encontrar uma solução 
socialmente desejável e 
ecologicamente viável. 11

É contundente a reação contra as 
políticas que o governo federal vem 
tomando em diversos setores, em 
especial em relação à Petrobrás.
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Reflexões sobre os 
espaços urbanos

Pensar caminhos para as 
políticas de planejamento 
integrado e contínuo.

Os dois últimos painéis da série “Por Democracia, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão Social”, organizada pelo Clube de 
Engenharia e pelo Comitê Fluminense do Projeto Brasil Nação, propiciaram importantes reflexões sobre o papel do Estado, da 
justiça social, de políticas públicas para o desenvolvimento e da democracia na construção de um Projeto de Nação com inclusão. 

Alta no diesel 
para o país e 
acelera a crise  

COMBUSTÍVELELEIÇÕES

Ar
qu

iv
o N

ac
ion

al
 d

o B
ra

sil

pi
xa

ba
y

D
ên

io 
Si

m
õe

s -
 A

gê
nc

ia
 B

ra
síl

ia DTE DTE



www.clubedeengenharia.org.br

2

EDITORIAL EXPEDIENTE

PRESIDENTE
Pedro Celestino da Silva Pereira Filho

1º VICE-PRESIDENTE
Sebastião José Martins Soares

2º VICE-PRESIDENTE
Márcio João de Andrade Fortes

DIRETORA DE ATIVIDADES 
INSTITUCIONAIS
Maria Glícia da Nóbrega Coutinho

DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Artur Obino Neto
Carlos Antonio Rodrigues Ferreira
João Fernando Guimarães Tourinho
Márcio Patusco Lana Lobo

DIRETOR DE ATIVIDADES SOCIAIS
Bernardo Griner

DIRETOR DE ATIVIDADES CULTURAIS
Cesar Drucker

DIRETORES DE ATIVIDADES FINANCEIRAS
Leon Zonenschain
Luiz Oswaldo Norris Aranha

DIRETORIA DE ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS
Carmen Lúcia Petraglia 
João Fernando Guimarães Tourinho

CONSELHO FISCAL
Ayrton Alvarenga Xerez
Denise Baptista Alves
Eliane H. Camardella Schiavo
Marco Aurélio Lemos Latgé
Mauro Orofino Campos

CONSELHO EDITORIAL
Alcides Lyra Lopes
Ana Lúcia Moraes e Souza Miranda
Carlos Antonio Rodrigues Ferreira
Fátima Sobral Fernandes
José Carlos de Lacerda Freire
José Eduardo Pessoa de Andrade
José Stelberto Porto Soares
Luiz Alfredo Salomão
Mariano de Oliveira Moreira
Newton Tadachi Takashina
Sergio Niskier

REDAÇÃO
Editora e jornalista responsável
Tania Coelho - Reg. Prof. 16.903
Textos: Rodrigo Mariano - Reg. Prof. 32.394/RJ, 
Carolina Vaz - Reg. Prof. 0037449/RJ e  
Guilherme Alves
Editoração: Márcia Azen 
Produção: Espalhafato Comunicação
Fotos: Fernando Alvim/Arquivo Clube de Engenharia
Colaboração: Marcia Ony
Impressão: Folha Dirigida

SEDE SOCIAL
Edifício Edison Passos

Av. Rio Branco, 124 CEP 20148-900 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2178-9200 / Fax: (21) 2178-9237

comunicacao@clubedeengenharia.org.br
www.clubedeengenharia.org.br

Clube de Engenharia
Fundado em 24 de dezembro de 1880

O desmonte sistemático das conquistas democráticas, 
econômicas e sociais das oito últimas décadas, com 
nefasta repercussão em nossa engenharia, levou o 
Clube nestes últimos tempos, e fiel às suas tradições, 
a se concentrar em ações destinadas a impedir a con-
secução desse atentado contra o país. Não obstante, 
temas de elevado interesse para a nossa profissão 
exigem ações imediatas. Entre eles, a retomada das 
obras de infraestrutura, paralisadas há quatro anos, o 
resgate do papel da engenharia pública e o da refor-
mulação do ensino de engenharia, pois as propostas 
a eles referentes em discussão no Governo Federal e 
no Congresso Nacional, se aprovadas, comprometerão 
irremediavelmente o futuro da engenharia brasileira.

A legislação referente às licitações de serviços e obras 
de engenharia data de 1993. Decidiu-se então restrin-
gir aditivos de contratos a 25% do seu valor original, 
estabelecer critérios mais rígidos de qualificação das 
empresas e de julgamento das licitações, nas moda-
lidades técnica e preços, para evitar atrasos e com-
prometimento da qualidade das obras. A legislação, 
de uso obrigatório nos três níveis da administração 
pública, funcionava a contento. 

Entretanto, desde 2011, a pretexto de agilizar a con-
tratação das obras necessárias à Copa do Mundo e 
às Olimpíadas, o Governo Federal houve por bem 
editar o Regime Diferenciado de Contratações Pú-
blicas (RDC), que institucionalizou a contratação por 
pregão e a inversão de fases da licitação - somente o 
vencedor do pregão apresenta documentos de qualifi-
cação. O Clube de Engenharia se colocou contra esse 
encaminhamento e o Conselho Diretor manifestou-
-se, publicamente e perante autoridades governamen-

Questões Prementes
tais, pois isso...configura problemas desde a qualidade das 
obras, aumento de custos, até redução drástica... da enge-
nharia de projetos nacional (in texto de Resolução do 
Conselho Diretor Nº 20/14). O Clube de Engenha-
ria não se propõe a reinventar a roda.  A adoção dos 
procedimentos recomendados pelo Banco Mundial 
permitirá que se estabeleça um ambiente saudável 
para a contratação de serviços e obras de engenharia, 
uma vez que abordam os três princípios fundamentais 
que asseguram o êxito dos empreendimentos: quali-
dade, preço e prazo.

Por outro lado, de nada adianta restabelecer o prima-
do do bom senso nas contratações, se os profissionais 
da administração pública não tiverem seu papel 
valorizado: as atividades de planejamento, projeto 
básico e controle da execução, que lhes são precípuas 
e deles foram retiradas nas últimas duas décadas, 
devem voltar a ser por eles executadas. Reduzidos ao 
papel de carimbadores de faturas perderam o inte-
resse profissional e se tornaram presa fácil de agentes 
corruptores. Ademais, este é um país em construção, 
que demanda mais e mais mão de obra qualificada e 
atualizada. As transformações tecnológicas em curso 
exigem que a formação de profissionais seja a elas 
adequada.

O Clube de Engenharia, atento à atualidade e à im-
portância dos temas aqui expostos, através da contri-
buição de conselheiros, de DTEs e de profissionais de 
reconhecido renome, continuará apresentando à so-
ciedade sua visão sobre tais questões, para que a nossa 
engenharia esteja à altura dos desafios da construção 
deste país.

A Diretoria

www.clubedeengenharia.org.br
mailto:comunicacao@clubedeengenharia.org.br
www.clubedeengenharia.org.br
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ELEIÇÕES

Calendário das Eleições para a Diretoria, Conselho Fiscal, Renovação do Terço do Conselho Diretor e 
Eleição das Mesas Diretoras das Divisões Técnicas Especializadas (DTEs) - Triênio 2018/2021

MÊS DIA HORA ASSUNTO

JUNHO

15 - (6ª feira) até 20h Prazo final para registro de candidaturas para a Diretoria, Conselho Fiscal e Renovação do Terço do Conselho Diretor.  (Art. VII-4 do 
Regimento Interno)

18 e 19 - (2ª e 3ª feira) Verificação dos pedidos de registro pelas Diretorias Institucionais e Financeiras (Art. VII-5 do Regimento Interno)

19 - (3ª feira) Envio de comunicação por escrito aos representantes das Chapas com irregularidades observadas (Art. VII-6 do Regimento Interno)

20 - (4ª feira) Envio de esclarecimento sobre a eleição das DTEs

20 e 21 - (4ª e 5ª feira) Regularização dos Pedidos de Registro das Chapas (Art. VII-6 do Regimento Interno) 

21 - (5ª feira) 20h Encerramento do prazo para regularização do pedido de registro de Chapas (Art. VII-6 do Regimento Interno)

25 - (2ª feira) 17h Realização de reunião com as Chapas para atendimento do Regimento Interno. Realização de sorteios (Art. VII-10, VII-11 e VII-12 do 
Regimento Interno)

27 - (4ª feira) Entrega das salas aos representantes de Chapa

JULHO

02 - (2ª feira) Início da fixação das propagandas nas dependências do Clube de Engenharia

09 - (2ª feira) 18h Comunicação ao Conselho Diretor das Chapas registradas e da Ordem das mesmas nas cédulas únicas, conf. sorteio realizado em 25 de junho.

10 - (3ª feira) até 20h Último prazo para manifestação das Chapas que desejam enviar correspondência para associados do interior. (Art. VII-13 § Único do 
Regimento Interno)

13 - (6ª feira) 12h Início de registro de Chapas das DTE´s

13 - (6ª feira) até 20h

Recebimento dos Programas de Ação de cada Chapa para registro (Art. VII-4 do Regimento Interno)

Início da inserção de propaganda no “site” do Clube (Art. VII-15 do Regimento Interno.)

Encaminhamento para recepção pela Diretoria Atividades Institucionais do material de promoção das Chapas a ser enviado aos associados 
residentes fora do Grande Rio e pelo “site” do C.E. (Art. VII-13 § Único e VII-15 do Regimento Interno)

Entrega do material de promoção de cada Chapa a ser publicado no Jornal do Clube (Art. VII-9 do Regimento Interno)

23 - (2ª feira) 18h Conferência do material a ser enviado para associados fora do Grande Rio

30 - (2ª feira) 20h Encerramento de filiação em DTEs com direito a votar e ser votado

30 - (2ª feira) Último dia para envio do material para associados fora do Grande Rio (Art. VII-30 do Regimento Interno)

AGOSTO

01 - (4ª feira) 20h Término de registro de Chapas para as eleições das DTEs 

03 - (6ª feira)
18h

20h

Sorteio, caso haja mais de uma Chapa concorrendo para uma DTE, da posição das mesmas na cédula

Término de verificação do preenchimento das condições exigidas para inscrições de Chapas nas DTEs

07 - (3ª feira) 20h Limite para recebimento de material de cada Chapa concorrente as DTEs a ser enviado aos eleitores

09 - (5ª feira) Envio do material sobre Chapas concorrentes as DTEs aos votantes

27 - (2ª feira) 18h Encerramento da lista dos votos recebidos por correspondência dos associados residentes fora do Grande Rio e nos Estados.(Art. VII-32 do 
Regimento Interno)

28 - (3ª feira) 18h Reunião dos coordenadores de Chapas para indicação de um fiscal por Chapa para acompanhamento da votação e do processo de apuração

29 - (4ª feira) 11h Abertura da Assembleia Geral Ordinária

29 - (4ª feira) 12h Início do 1º dia de votação

29 - (4ª feira) 20h Término do 1º dia de votação

30 - (5ª feira) 12h Início do 2º dia de votação

30 - (5ª feira) 20h Término do 2º dia de votação

31 - (6ª feira) 12h Início do 3º dia de votação

31 - (6ª feira) 20h Término do 3º dia de votação

31 - (6ª feira) 20h30 Início da apuração

SETEMBRO 10 - (2ª feira) 18h Assembleia Geral Magna para posse dos eleitos.

ESTATUTO

Art. 50 – Quorum – 10% (dez por cento de Associados Efetivos quites em 31 de julho do ano em que a eleição se realiza).
Art. 51 – Candidatos – Associados Efetivos quites, que tenham tido a admissão aprovada pelo menos 1 (um) ano antes da data da Assembleia de eleição – até 28/08/2017. Matrícula – 39.371
 Eleitores – Que tenham tido sua admissão aprovada pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes da data da realização da referida Assembleia – até 30/04/2018 – Matrícula – 39.640
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Por um desenvolvimento 
democrático, soberano e 
sustentável  
Por qual Nação lutamos? Em busca de respostas concretas que agreguem 
a sociedade brasileira, o Clube de Engenharia e o Comitê Fluminense 
do Projeto Brasil Nação apresentaram a atores políticos do campo 
democrático um ciclo de quatro debates com o objetivo de discutir um 
Projeto para o Brasil a partir de questões vitais para o país: Democracia, 
Soberania, Desenvolvimento Econômico, Direitos Civis e Inclusão 
Social, como publicado com destaque no portal do Clube de Engenharia e 
na edição n° 590 do Jornal do Clube de Engenharia. 

Em 12 de abril, o encontro sobre o tema “Democracia” reuniu Carlos 
Moura, secretário-executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); o cientista político 
e ex-ministro Roberto Amaral; e o ex-prefeito e ex-senador Saturnino 
Braga, presidente do Centro Celso Furtado e conselheiro do Clube de 
Engenharia, tendo como moderador Antônio Carlos Biscaia, membro do 
Comitê Fluminense do Projeto Brasil Nação (CFPBN). 

Em 3 de maio, o encontro sobre o tema “Soberania” contou com o 
embaixador Samuel Pinheiro Guimarães; Felipe Coutinho, presidente 
da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET), e Ildeu Moreira, 
presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
A moderação foi de Francis Bogossian, presidente da Academia Nacional 
de Engenharia (ANE) e ex-presidente do Clube de Engenharia. 

Em 29 de maio, o encontro, que abordaremos a seguir, tratou do 
“Papel do Estado e das Políticas Públicas para um Desenvolvimento 
socialmente inclusivo”, com Guilherme Estrella, geólogo e conselheiro 
do Clube de Engenharia, ex-diretor de Exploração e Produção da 
Petrobrás (2003/2012); Esther Dweck, doutora em Economia da 
Indústria e Tecnologia e professora do Instituto de Economia (UFRJ); 
e Thiago Mitidieri, economista pós-graduado em Finanças pela 
COPPEAD/UFRJ e presidente da Associação dos Funcionários do 
BNDES (AFBNDES). O moderador foi o ex-presidente do Clube de 
Engenharia, Raymundo de Oliveira.

Thiago 
Mitidieri

Esse debate envolve temas fundamentais para o país. Sem soberania 
não se é livre para fazer escolhas segundo os interesses nacionais, 
nem enfrentar interesses contrários. A democracia pressupõe que 
as escolhas políticas passem pelo crivo da população, e que as 
contradições e conflitos entre diferentes interesses sejam resolvidos 
por meio de debates, tendo em vista o bem comum. E o processo de 
desenvolvimento deve levar, sim, à inclusão social, porque um modelo 
de desenvolvimento que beneficia poucos não faz sentido numa 
democracia. Então a discussão sobre o modelo de desenvolvimento 
deve ser baseada na ideia de soberania, democracia e de Nação, e 
que seja um desenvolvimento popular, que promova o bem comum. 
Promover a geração de riqueza e prosperidade deve estar associado 
à noção do bem comum. Infelizmente, todos esses conceitos hoje 
estão em crise (...) As próximas eleições vão ser fundamentais, e 
o próximo governo vai ter que enfrentar todas essas dificuldades, 
como, por exemplo, rever a PEC dos gastos. Essas medidas vêm 
de um receituário neoliberal que já se mostrou fracassado. Cerca 
de 30 anos de experiência neoliberal, principalmente no Terceiro 
Mundo, resultaram em desindustrialização, redução dos salários reais, 
subemprego, precarização do trabalho, aumento da desigualdade social, 
encarecimento e piora dos serviços públicos privatizados. Como os 
países que hoje são ricos ficaram ricos? Historicamente, tiveram que 
passar por um processo de desenvolvimento. Que políticas adotaram 
que os permitiram deixar a condição de países pobres, e se tornarem 
ricos? Observando o desenvolvimento da Inglaterra, China, passando 
pelos Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Brasil, no 
período desenvolvimentista, constata-se que em todos esses casos 
o Estado é o principal agente indutor do desenvolvimento, e que 
a indústria é o principal motor do desenvolvimento. Deposito as 
minhas esperanças nessas eleições. Que elas ocorram, e que vença um 
candidato com a visão de desenvolvimento que passa pela recuperação 
das capacidades de organização, planejamento e financiamento do 
Estado, e da promoção da indústria como motor do desenvolvimento.

O economista Thiago Mitidieri desde 2016 é presidente da Associação 
dos Funcionários do BNDES, reeleito para o mandato 2018/2020. 
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No Portal do Clube de Engenharia: http://bit.ly/painel_desenvolvimento 

www.clubedeengenharia.org.br
http://portalclubedeengenharia.org.br/wp-content/uploads/2018/06/Jornal-590-PDF.pdf
http://mvnt.us/m622846
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DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

Esther 
Dweck 

Guilherme 
Estrella

Não dá para pensar um projeto de desenvolvimento sem entender qual 
a condição externa atual na qual o Brasil está inserido, as capacidades 
internas que o país tem e que precisam ser desenvolvidas, e quais as 
capacidades atuais, para pensar em como desenvolvê-las melhor. O 
mundo não é mais unipolar e, portanto, as limitações são outras. Não 
é por acaso que o Brasil tem hoje um governo antinacional, que se 
alinha claramente a um projeto de liberalismo financeiro exacerbado, 
que dá para o capital mundial um espaço enorme de ganhos. É o 
que vemos, por exemplo, no setor de petróleo e gás e em todo o 
setor de engenharia nacional, que tem sido destruído fortemente 
no Brasil, com uma abertura enorme para o capital estrangeiro. 
Existe a disputa hegemônica, a crise internacional mal resolvida, o 
liberalismo exacerbado, e uma nova revolução tecnológica, que não 
se sabe exatamente quando vai chegar no Brasil.  Nesse contexto, 
a estrutura produtiva é essencial, mas tem que ser pensada com 
igualdade. O Brasil não pode abrir mão de um projeto que tenha 
desenvolvimento produtivo com igualdade. De 1930 a 1980 o Brasil 
teve um desenvolvimento tecnológico, industrial e um desenvolvimento 
produtivo absurdo, mas com a inclusão social bastante à margem. 
Não é à toa que somos um dos países mais desiguais do mundo. Ao 
tratarmos das capacidades internas, não dá para deixar de considerar o 
que é e o que foi a nossa burguesia nacional em momentos recentes, e 
o que fez quando se viu minimamente ameaçada no pacto distributivo. 
A burguesia industrial não tem interesse estratégico no Brasil. Um 
Estado que promova o desenvolvimento não garante que esse grupo 
vá necessariamente se associar a esse projeto de País.  A estratégia de 
desenvolvimento nos próximos anos para o Brasil deve combinar uma 
mudança na estrutura produtiva com redução da desigualdade  em 
diversos níveis. Não é só desigualdade de renda, é uma desigualdade 
de acesso a serviços: educação, saúde, saneamento, água, habitação, 
mobilidade, infraestrutura social. 

Essa reunião me faz lembrar, ou está me parecendo, o que aconteceu 
em 1941, na França: nacionalistas franceses se reúnem para discutir 
o futuro da França, e a França estava ocupada por tropas de um 
exército nazista de ocupação. Exatamente o que estamos vivendo no 
Brasil. Somos hoje um país ocupado por forças e tropas estrangeiras. 
Não concordo que estamos vivendo um momento de incertezas. Nós 
estamos vivendo um momento de certezas: o país está entregue a 
interesses estrangeiros. Talvez nós não estejamos ainda prevendo o que 
vai acontecer no Brasil em seguida a essa tragédia nacional. O que é o 
Brasil? Somos o quinto maior país do mundo em extensão territorial; 
se acrescentarmos a Amazônia Azul vamos ser o segundo país. 
Perderemos somente para a Rússia. Temos a maior floresta equatorial e 
as maiores bacias hidrográficas do planeta.  O país todo é coberto por 
redes hidrográficas; nenhum país do mundo tem isso. Temos a maior 
província mineral do planeta Terra, que é Carajás, e os dois maiores 
aquíferos subterrâneos do mundo, o Guarani e o Alter do Chão. E 
por aí vai. O Brasil não é um país comum. E, no planeta, certamente, 
no momento, é o único país com toda essa riqueza, que está vivendo 
nessas dificuldades que estamos vivendo: 1% mais rico fica com 27% 
da renda nacional; os 10% mais ricos com 55% da renda nacional. 
Somos o quarto país mais desigual do mundo; somos hoje 62 milhões 
de endividados, 14 milhões de desempregados, 30% de desempregados 
entre jovens até 25 anos. A miséria atinge já 25 milhões de brasileiros. 
Assassinatos no campo, trabalhadores rurais, sem-terra, quilombolas, 
em 2017, foram 15% a mais do que em 2016. Pela primeira vez, em 15 
anos, cresceu a mortalidade infantil no Brasil. E para implantar medidas 
que revertam esse quadro tenebroso, só através de eleições democráticas. 
Para isso não podemos continuar falando para nós mesmos. Precisamos 
falar a língua do povo. Essa é uma questão muito grave. Estamos vendo 
a sociedade brasileira, jovens inclusive, defendendo fascistas, nazistas. 
Precisamos falar ao povo com as nossas convicções, com a nossa ética. 

Guilherme Estrella é geólogo. Foi de 2003 a 2012 diretor de Exploração e 
Produção da Petrobrás, período da descoberta do Pré-Sal. 

Esther Dweck é economista, professora adjunta do Instituto de Economia 
da UFRJ, com doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia. 
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O último painel da série “Por Democracia, Soberania, Desenvolvimento 
e Inclusão Social”, organizada pelo Clube de Engenharia em parceria 
com o Comitê Fluminense do Projeto Brasil Nação, aconteceu em 7 de 
junho, com  importantes reflexões sobre o papel da cultura, da justiça 
social, do combate à intolerância e, principalmente, da democracia na 
construção de um Projeto de Nação com inclusão. 

Foram convidados para o painel “Direitos Civis e Inclusão Social” 
Sonia Fleury, ex-pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com extensa experiência na 
área de políticas públicas; Cândido Grzybowski, sociólogo e assessor 
da direção do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
(Ibase); e Rosiane Rodrigues, jornalista e doutoranda em Antropologia 
pelo Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos 
(InEAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF), com moderação 
de Agostinho Guerreiro, ex-presidente do Clube de Engenharia. A 
abertura do evento ficou a cargo de Pedro Celestino, presidente do 
Clube de Engenharia, e de Heloisa Gesteira, representante do Comitê 
Fluminense do Projeto Brasil Nação, grupo criado em 2017 para 
debater a conjuntura nacional e que se somou à crescente mobilização 
em apoio ao manifesto do projeto homônimo capitaneado pelo ex-
ministro Bresser Pereira.  

“Ao longo das discussões fomos criando uma identidade em torno de 
um projeto de desenvolvimento, tendo como compromisso central a 
superação das desigualdades sociais. O movimento foi se indagando se 
era possível a construção de uma união de forças progressistas no país 
visando um Projeto de Nação. Uma das ideias foi esse ciclo de debates 
com grandes temas, o que levou à parceria com o Clube de Engenharia, 
uma instituição que tem na sua trajetória um papel inegável e 
fundamental no cenário nacional, o compromisso constante com o país”, 
afirmou Heloísa Gesteira ao apresentar o Comitê Fluminense  
do Projeto Brasil Nação.

Sônia 
Fleury 

Quando se fala de inclusão no Brasil, se fala muito de quais foram os 
pactos sociais para a inclusão social, mas no caso brasileiro poderíamos 
rememorar, historicamente, os pactos para a exclusão social, que 
precisam ser tratados no mesmo nível dos pactos para incluir. Um dos 
pactos mais importantes foi a Lei das Terras, poucos anos antes da 
Abolição da escravidão, quando a mão de obra liberta não teve acesso 
a esse ativo, que era o único com o qual eles podiam trabalhar. Ou 
seja, foram colocados numa condição de exclusão permanente. No 
Estado moderno, na Era Vargas, há um pacto também extremamente 
importante: a modernização e os direitos sociais não incluíram a área 
rural. Direitos modernos apenas para os trabalhadores formais, no 
processo de industrialização. São pactos que geraram os problemas 
que vivemos hoje, como a migração desordenada para as cidades, 
diferentemente de outros países nos quais a população tem como 
estudar, como se tratar, mesmo vivendo em áreas rurais. Temos dois 
problemas de origem na proteção dos direitos sociais: a exclusão e a 
estratificação para os que estavam dentro. Essas questões foram se 
agudizando nos anos 60, e nós tivemos a lei orgânica da Previdência 
Social do Getúlio, e tudo isso tentando uniformizar um pouco os 
benefícios, mas não universalizar. Só na Constituição de 1988 tivemos 
a universalização dos direitos, os três Us, que a OIT, a vida inteira 
dizia que devia ser a proteção social: Unificada, Uniformizada e 
Universalizada. Demoramos várias décadas para tentar fazer isso. A 
partir de então, seguimos avançando. E a pergunta que eu deixo para 
discussão é a seguinte: como pode toda essa construção do Estado 
de bem-estar social, que passou pelo aparato legal, pelo aparato 
institucional, por um mecanismo financeiro, por uma arquitetura 
extremamente inovadora da área social, com as conferências, os 
conselhos participativos, descentralizada, como pode isso se desmontar 
como um castelo de cartas em tão pouco tempo? Os direitos sociais 
foram, e continuam sendo, a expressão da democracia e se você acaba 
com eles, como estão acabando, você está acabando é com a democracia. 

Sônia Fleury é ex-pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Pela superação das 
desigualdades e o Estado 
Democrático de Direito

O PAÍS

Leia mais no Portal do Clube de Engenharia: http://bit.ly/painel_inclusao

www.clubedeengenharia.org.br
http://mvnt.us/m622844
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Cândido 
Grzybowski 

Rosiane 
Rodrigues

Vou fazer uma análise um pouco diferente, no sentido de olhar mais 
para a sociedade e menos para o Estado. Talvez estejamos qualificando 
muito mal o caráter autoritário da sociedade brasileira, que está 
se revelando profundamente autoritária, racista, patrimonialista e 
segregadora na atual conjuntura. É o contrário da cultura de direitos. 
Temos que repensar por que convivemos com isso como se fosse 
uma normalidade. O racismo, por exemplo, é uma expressão social, 
sem dúvida, uma desigualdade, mas é uma desigualdade dentro da 
desigualdade. Há um racismo social, que é territorial. Nossas cidades são 
divididas, são segmentadas e segregadoras. É um racismo institucional, 
as políticas não são iguais, nunca foram, não conseguiram ser, não são 
ainda, e se tornam agora muito piores. E além dessa dimensão territorial, 
institucional, temos a combinação com o patrimonialismo. Existe uma 
convenção social, não é uma lei, mas vivemos isso como normalidade. 
Está na nossa vivência, no cotidiano, na cultura, na instituição, no 
trabalho, que exclui particularmente quem é negro. As emergências 
de luta trazem essas questões, mas precisamos elaborar mais, porque a 
disputa de hegemonia significa desentravar racismos e machismos – eu 
estou falando como homem aqui –, que estão profundamente arraigados 
no nosso olhar. Como avançar? A questão estratégica que nós temos 
é retomar ou requalificar a democracia, porque é o único caminho 
possível para transformar. Voltar a disputar democracia como forma 
geral de uma sociedade, como formação sociopolítica. Democratizar a 
democracia. Radicalizar a democracia. Voltar a lutar, levando em conta 
que somos diversos, partir dessa diversidade como potencial e não como 
problema. Nunca teremos igualdade negando a diversidade e nunca 
poderemos afirmar diversidade negando a igualdade. Essa é a grande 
questão estratégica que temos de elaborar melhor. Avançamos, mas 
mudamos pouco em termos de cultura política.

Minha formação profissional é como jornalista, que exerci durante 
20 anos. A partir de 2007 passei a pesquisar como é que o racismo e 
a intolerância religiosa operam no Brasil. Atualmente, estudo sobre 
os assassinatos violentos relativos aos sacerdotes afro-brasileiros, no 
Nordeste do país e no Rio de Janeiro. Minha tese de doutorado trata 
dos crimes violentos contra o pessoal da umbanda e do candomblé. 
Uma área de pesquisa que cruza racismo, intolerância religiosa, 
segurança pública e religião. E morro de medo quando alguém fala 
em radicalização da democracia, porque democracia é alguma coisa 
que preto, pobre e favelado não conhecem. Tanto a esquerda quanto 
a direita não sabem o que fazer conosco. Quando se está falando 
de igualdade é igualdade de quem para quem? Estamos falando 
de igualdade o tempo inteiro como se antropólogos e engenheiros 
fôssemos iguais na sociedade. Não somos. Negar isso é mascarar algo 
que faz com que a sociedade seja essencialmente desigual. Então, não 
tem igualdade, implanta-se a cota, um modelo neoliberal, necessário. 
Aí o jornal diz: “As cotas aumentaram a presença dos pretos em 
1.500% nas universidades”. Não tinha nenhum, entraram 1.500, é 
1.500%, certo? Outra questão que nos faz pensar é a substantivação 
dos sujeitos. Quem me representa? A esquerda? A direita? E voltando 
à religião, dentro dos presídios o Estado deixa o pastor, o padre, atuar 
com a missão de pacificar, como se não fossem as religiões as grandes 
causadoras de guerras no mundo inteiro. Pacificação tem a ver com o 
sentido bonito que a religião traz para a vida das pessoas, também só 
no discurso, da mesma forma que as garantias de direitos, porque se 
tem uma coisa que nós, enquanto população brasileira, jamais tivemos 
foi a cidadania plena, porque todos estão muito preocupados com 
os direitos sociais, e ninguém está preocupado com os direitos civis. 
E se hoje existe uma possibilidade de articulação do direito civil na 
sociedade, essa possibilidade se dá a partir dos movimentos sociais 
negros e dos que estão discutindo as políticas religiosas. 

Cândido Grzybowski é sociólogo e assessor da direção do Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase).

Rosiane Rodrigues é jornalista e doutoranda em Antropologia pelo 
Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos (InEAC/UFF)

DIREITOS CIVIS E 
INCLUSÃO SOCIAL
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Política de reajuste de preços da Petrobrás para o país
Filas enormes nos postos de 
gasolina, uma corrida aos 
supermercados para estocar 
alimentos, algumas áreas 
dependentes de energia gerada por 
termelétricas no escuro, escolas e 
faculdades com aulas suspensas, 
frotas de ônibus paralisadas. A 
greve dos caminhoneiros, que durou 
11 dias no final de maio, vem sendo 
considerada a mais contundente 
reação contra os caminhos que o 
governo federal vem tomando em 
diversos setores.  

No centro do furacão, mais uma vez, 
a Petrobrás. Mais especificamente, 
a política de preços praticada pela 
empresa. O que levou ao “basta” 
dos caminhoneiros foi o aumento 
abrupto do preço dos derivados 
vendidos pela Petrobrás. Do final 
de fevereiro para cá, o preço da 
gasolina subiu 35%. Só em abril o 
aumento chegou a 19%. Na terça-
feira, 22/05, em plena greve, a 
Petrobrás anunciou novo aumento 
correspondente a 1% dos preços.

O mito de uma empresa 
quebrada
Grande parte das mudanças políticas 
perpetradas recentemente na 
Petrobrás vêm balizadas no mito 
de que a empresa está quebrada 
financeiramente, o que é refutado 
com dados. A discussão foi tema de 
um painel no Clube de Engenharia, 
em 5 de junho, realizado em parceria 
com a Associação dos Engenheiros 
da Petrobrás (AEPET).

Para Cláudio Oliveira, economista 
aposentado da Petrobrás, o mito 
surgiu na imprensa, com profissionais 
primeiro desqualificando a 
descoberta do Pré-Sal, para depois 
duvidarem da capacidade da 

Petrobrás de explorá-lo e, ainda, 
criticando o custo das operações 
iniciais, que naturalmente foram se 
tornando mais baratas com o passar 
dos anos. 

Quando, em 2015, houve uma 
desvalorização grande do real 
frente ao dólar, a dívida da empresa 
tornou-se maior, já que 80% dela era 
em moeda estrangeira. “Disseram 
que a Petrobrás tinha uma dívida 
impagável, a maior dívida de todas 
as petroleiras, e que, por isso, ela 
não teria condições de explorar o 
Pré-Sal”, lembra Cláudio, embora 
saliente que a Petrobrás nunca 
esteve perto de precisar de socorro 
financeiro dos cofres públicos.

“Um dos principais indicadores que 
demonstraram a saúde financeira 
de uma empresa é a geração 
operacional de caixa, isto é, o que 
sobra depois que a empresa cobre 
todos os seus custos e despesas. 
De 2012 em diante, o indicador 
se manteve linear na Petrobrás”, 
afirma o economista. Esse caixa, em 

2012, fechou em US$ 27,04 bilhões, 
mantendo-se entre 25 e 27 bilhões 
até o ano passado, quando atingiu 
US$ 27,11 bilhões, valor mais alto 
do período. “Em 2016, a Petrobrás 
teve a maior geração operacional de 
caixa em comparação com todas as 
outras grandes petroleiras”, salientou 
o economista. Outros dados, como 
retorno financeiro sobre vendas e 
liquidez corrente, corroboram a saúde 
financeira da estatal, principalmente 
se comparada com outras petroleiras.

Alta nos combustíveis
Apesar da saúde financeira da 
Petrobrás, em 2016 foi inserida uma 
mudança na política de preços, que 
passaram a ser balizados de acordo 
com o mercado internacional. Foi 
o início da gestão de Pedro Parente 
como presidente da empresa, 
indicado ao cargo pelo governo de 
Michel Temer.

A mudança fez com que o valor 
final dos combustíveis subisse, 

já que passaram a ser acrescidas 
parcelas de internalização, de risco 
e de lucro do importador. É o que 
explica Felipe Coutinho, engenheiro 
e presidente da AEPET, que 
salienta que a mudança beneficiou 
petroleiras privadas, fazendo com 
que a Petrobrás diminuísse, pouco 
a pouco, a operação nas refinarias. 
No primeiro trimestre deste ano, 
a produção de combustíveis e 
outros refinados chegou a 72% da 
capacidade total da estatal.

As consequências foram a disparada 
da exportação do petróleo cru 
e da importação de derivados 
refinados, invertendo a lógica 
do fortalecimento da indústria 
nacional. O diesel, por exemplo, 
teve sua importação multiplicada 
em quase duas vezes desde 2015 
e os EUA, que forneciam 41% do 
diesel importado aqui, passaram a 
deter 80% desse mercado em 2017. 
“Ganharam os produtores norte-
americanos, os traders multinacionais 
e os importadores e distribuidores de 

A política de preços que paralisou o país acontece quando se tenta fazer com a Petrobrás o mesmo que tem sido feito com a Eletrobrás. 
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capital privado no Brasil. Perderam 
os consumidores brasileiros, a 
Petrobrás, que perdeu mercado, e a 
União e estados, impactados com 
a queda na arrecadação”, afirma 
Coutinho.

Antes da mudança na política 
de preços, entre 2011 e 2014, a 
Petrobrás operava subsidiando uma 
parte do custo dos combustíveis 
repassado aos consumidores, uma 
estratégia para conter a alta nos 
derivados em decorrência da queda 
do preço do petróleo cru. Apesar de 
essa ser uma política que precisa ser 
executada com cautela, Coutinho 
afirma que foi o que permitiu que 
o diesel tivesse preço próximo 
do petróleo, embora hoje, sem os 
subsídios, essa relação tenha se 
invertido, e muito acima do padrão 
internacional. Foi o que deu início à 
greve dos caminhoneiros.

Os subsídios, que foram criticados 
por alguns setores da sociedade, 
agora voltaram como estratégia 
do governo federal de contornar a 
greve. “Cabe agora avaliar a quem os 
subsídios anunciados pelo governo 
servirão. Os subsídios do Estado 
aos produtores e importadores para 
que os consumidores possam pagar 
pelo diesel viabilizam o negócio 
dos próprios importadores. Na 
verdade, essa subvenção, que é 
apresentada como ao consumidor, 
é paga com impostos regressivos 
aos importadores de diesel. Então 
os subsídios são para quem? Para 
os consumidores ou para os agentes 
privados e estrangeiros da cadeia de 
importação?”, questiona Coutinho. 

As alternativas, segundo o presidente 
da AEPET, podem passar pela 
arbitragem justa dos preços pela 
Petrobrás, mais compatíveis com 
seus custos e, portanto, mais baixos 
ao consumidor, recuperando o 
mercado perdido e impulsionando 
o crescimento da cadeia de petróleo 
e gás. Os consumidores seriam 
beneficiados com os preços baixos e, 
se fosse necessário reduzir impostos 

para os combustíveis, estes poderiam 
ser compensados com aumento de 
impostos na exportação de petróleo 
cru e importação de derivados. “É 
uma substituição tributária que vai 
na direção do fortalecimento da 
economia nacional”, avalia Felipe 
Coutinho.

Políticas de preços
O assunto “preço” em uma cadeia 
como a do petróleo nunca é algo 
simples. A lógica oferta x procura 
quase nunca se estabelece como base 
para os cálculos. O setor é dominado 
por gigantes com grande poder sobre 
o preço e sofre influência direta de 
fatores geopolíticos, como embargos, 
conflitos e mudanças de políticas 
energéticas em outros países. Esses 
fatores externos são decisivos para a 
maioria dos países, que ficam à mercê 
dos preços internacionais.

O Brasil poderia ser um caso à parte. 
Com grandes reservas de petróleo, 
não deveria haver escassez na 
produção de derivados, garantindo 
uma maior independência 
desse sistema internacional. Os 
preços poderiam ser definidos 
internamente, tendo como base os 
custos da produção do óleo. Sem a 
necessidade de importar derivados 
graças à capacidade de produzi-los 
internamente, a variação dos preços 
não precisaria cobrir a importação 
ou dialogar com as flutuações do 
mercado internacional, a menos que 

se opte por isso em uma estratégia 
que facilita a venda da Petrobrás. É o 
que vem acontecendo.

Segundo Guilherme Estrella, ex-
diretor de Exploração e Produção 
da companhia e líder da equipe 
que descobriu o Pré-Sal, a abertura 
dos preços do combustível ao 
mercado externo é uma peça de 
um quebra-cabeça maior, que 
vem sendo montado desde que o 
Brasil ousou enfrentar os grandes 
interesses hegemônicos. “O Pré-Sal 
veio dar ao Brasil uma sustentação 
energética, complementando as 
demais fontes e, a partir daí, o 
Brasil passou a ter condições de ser 
protagonista mundial. O governo 
que entrou em 2003 – o Pré-Sal 
veio em 2006 – compreendeu isso e 
nós nos lançamos a uma trajetória 
internacional, formamos o BRICS e 
a UNASUL. Acontece que depois da 
queda da União Soviética o mundo 
passou a ter uma dimensão unipolar 
e o BRICS colocou isso em xeque. 
A situação ficou intolerável para 
potências hegemônicas mundiais”, 
explica Estrella.

O desmonte da Petrobrás
Nos últimos anos, a Petrobrás 
reduziu voluntariamente a sua 
produção de derivados. Em 2013, 
ela atendia cerca de 90% da 
demanda nacional de combustível, 
porcentagem que caiu para 76% 
no ano passado. A companhia tem 

subutilizado as refinarias, sendo 
necessário importar derivados. Hoje, 
essas importações já são responsáveis 
por 24% do mercado nacional, que 
funciona de acordo com os preços 
dos oligopólios internacionais. 

Em suma, a Petrobrás deixou de ser 
a responsável por estabelecer o preço 
dos derivados de petróleo no Brasil 
e passou a ser levada pelo mercado 
e, nesse processo, optou por perder 
o controle dos preços e abrir mão 
de sua função social. Tudo isso faz 
parte de uma estratégia bastante 
conhecida que tem como resultado 
final a privatização. “Para vender a 
Petrobrás você precisa valorizar o 
mercado interno brasileiro. Então, a 
primeira coisa que se faz é desregular 
sem nenhum compromisso social ou 
cuidado com a inflação, algo que a 
Petrobrás sempre teve. Desregula-
se e atrelam-se os preços internos 
aos preços internacionais que são 
estabelecidos em moeda que não é a 
nossa. Assim, ficamos absolutamente 
submetidos a interesses 
internacionais. Repentinamente, 
nós que tínhamos a autossuficiência, 
agora estamos à mercê do que 
acontece no Iraque, por exemplo. 
É tirar do Brasil a soberania e a 
autodeterminação de nós mesmos 
nos governarmos”, alerta Estrella.

Além de desvalorizar o mercado 
interno nacional, a política de preços 
que paralisou o país acontece em 
momento em que se tenta fazer com 
a Petrobrás o mesmo que tem sido 
feito com a Eletrobrás. O método 
é eficaz. “O esquartejamento das 
empresas é a receita para vender 
o bolo todo: começar em fatias. 
Quando se faz isso, tira-se o 
poder, inclusive, do trabalhador 
se manifestar com o sistema todo. 
Fica uma luta por cada pedaço 
que desmobiliza e enfraquece a 
luta trabalhista, o posicionamento 
político dos trabalhadores como um 
todo. A Petrobrás já está vendendo as 
refinarias, está se desfazendo do Pré-
Sal, encolhendo”, denuncia Estrella.A Petrobrás passou a ser levada pelo mercado e, assim, abriu mão de sua função social. 
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Ferramentas de 
modelagem digital 
Uma das tendências da construção civil é a 
utilização de softwares de modelagem para 
elaboração de projetos. O Building Information 
Modeling (BIM), que significa Modelagem da 
Informação da Construção, é o método que 
vem se destacando e é crescente o número de 
ferramentas para usá-lo. 

Esse foi o tema da palestra “Elaboração otimi-
zada de projetos de engenharia com o BIM”, 
apresentada pelo engenheiro de sistemas e 
computação Luiz Marcio Viana, diretor de 
Tecnologia da empresa TLMV Consultoria e 
Sistemas. O evento, no dia 23 de maio, foi pro-
movido pelo Clube de Engenharia, Diretoria de 
Atividades Técnicas (DAT) e Divisão Técnica 
de Construção (DCO). 

O foco do engenheiro foi apresentar as pos-
sibilidades de uso do AI3D, uma ferramenta 
utilizada no software de BIM conhecido como 
Revit. Conta-se com recursos padrão de BIM, 
como verificação de interferências entre siste-
mas; vídeos e animações; e a possibilidade de 
adicionar parâmetros das estruturas e informa-
ções importantes em cada sistema, seja hidráu-
lico, elétrico etc. O AI3D, especificamente, é 
voltado para projetos de arquitetura, hidros-
sanitário e elétrico. Segundo Viana, uma das 
vantagens é poder fazer o compartilhamento do 
arquivo entre os membros da equipe envolvida, 
em nuvem. 

Para Mila de Aquino Viana, diretora da TLMV, 
presente no evento, a otimização do tempo do 
projeto, com o uso do programa e a concentração 
das informações no mesmo, é um diferencial, 
assim como a possibilidade de conferir o projeto 
em 3D ao longo da execução da obra: “O objeti-
vo número um da ferramenta é otimizar o tempo 
de quem está fazendo projeto, mas principal-
mente levar, de acordo com a execução, o máxi-
mo possível de informações, não só no processo 
de projeção mas também depois, na parte de 
acompanhamento. Observamos que é frequente 
haver uma perda em termos de orçamento por 
mal dimensionamento de material e de insu-
mos”, esclareceu Mila.

Saiba mais no Portal do Clube de Engenharia:
http://bit.ly/tecnologiaBIM

Geoenrijecimento de solos 
moles com CPR Grouting

Solos moles, para receberem grandes obras e 
adquirirem estabilidade precisam passar neces-
sariamente por melhoramentos. Uma das téc-
nicas possíveis é o CPR Grouting, que consiste 
na injeção de um produto no interior do solo 
para sua expansão e posterior adensamento. 
O método foi apresentado na palestra “Me-
lhoramento de solos moles: geoenrijecimento 
com CPR Grouting - casos de obras e formu-
lação teórica”, no dia 17 de maio, por Joaquim 
Rodrigues e Alessandro Cirone, ambos enge-
nheiros civis, respectivamente diretor e geo-
técnico na Engegraut Engenharia e Geotecnia 
Ltda. O evento foi promovido pelo Clube de 
Engenharia, Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT), Divisão Técnica de Geotecnia (DTG) 
e Associação Brasileira de Mecânica dos Solos 
e Engenharia Geotécnica (ABMS-Rio).

Segundo Joaquim Rodrigues, o geoenrijeci-
mento consiste em uma técnica de compressão 
do solo, que entra em processo de consolida-
ção posteriormente. Conta com parâmetros 
geotécnicos pré-estabelecidos que garantem 
sua eficiência. O engenheiro apresentou alguns 
casos de uso do CPR Grouting, como na 
Cidade do Rock, área que seria utilizada para o 
Rock In Rio em 2017. O desafio era, no prazo 
de três meses, enrijecer um solo considerado 
ultramole, de aproximadamente 30 mil m².
Com captação de areia, dragagem e aplicação 
de geogrelhas foi possível cumprir a meta. 
“Foi um trabalho muito crítico em função das 
particularidades do solo e do prazo imposto”, 
resumiu o engenheiro.

A técnica e o método
Alessandro Cirone apresentou a palestra 
“Considerações sobre a modelagem 
geotécnica do CPR Grouting”, na qual 
detalhou o funcionamento do método. O 
produto é aplicado após haver já no solo 
uma malha de geodrenos e uma malha 
de estruturas verticais. O geogrouting é 
produzido na betoneira, composto de areia, 
silte, água e elementos adicionais. Do 
caminhão sai uma bomba, que por uma haste 
entra no solo, chegando a um bulbo, onde o 
geogrouting será aplicado. No bulbo, a massa 
de geogrouting se expande, num fenômeno 
chamado de “expansão de cavidade”, 
aplicando pressões no solo ao redor. Causa-
se assim cisalhamento e posterior recalque 
imediato no solo, que vai expandir e adensar. 
O importante é que a expansão, que depende 
da proporção entre água e cimento no 
produto, cause uma fratura controlada, 
que não se propaga. A camada de drenos 
aplicada inicialmente evita que a expansão 
do solo na injeção do fluido vaze para a terra 
demasiadamente. Ainda é possível saber 
dados da injeção de produto, uma vez que 
o bulbo por onde passa tem um medidor de 
pressão conectado a um dispositivo móvel 
por bluetooth. A técnica possibilita registrar a 
profundidade da haste, a pressão e o volume 
introduzido a cada ciclo de trabalho. 

Saiba mais no Portal do Clube de Engenha-
ria: http://bit.ly/CPRGrouting

A geogrelha é um dos produtos utilizados para garantir a estabilidade de solos e pavimentos. 
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Rio de Janeiro: política de resíduos deficiente

Adacti Ottoni: “É comum que bairros concentrem a ausência de rede de esgoto e recolhimento de lixo”. 

A cidade do Rio de Janeiro produz, 
diariamente, 10 mil toneladas de lixo, 
que são enviadas quase integralmente 
para o Centro de Tratamento de Re-
síduos (CTR-Rio), em Seropédica. A 
problemática da produção e descarte 
de resíduos no município e no estado 
foram o foco da palestra “A deficiên-
cia do saneamento de resíduos sóli-
dos e a sua influência nas inundações 
e poluição de corpos hídricos natu-
rais”, do engenheiro civil, sanitarista 
e coordenador do curso de especia-
lização em Engenharia Sanitária 
e Ambiental da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Adacto Ottoni. O evento, no dia 
10 de maio, foi promovido pela 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT), Divisão Técnica de Recursos 
Hídricos e Saneamento (DRHS), 
Divisão Técnica de Engenharia do 
Ambiente (DEA) e Divisão Técnica 
de Engenharia Química (DTEQ).

O problema do lixo no Rio se soma 
ao problema do saneamento na 
cidade e no estado. Muitas vezes, os 
mesmos bairros concentram a ausên-
cia tanto de rede de esgoto quanto 
de recolhimento de lixo. Assim, são 
poluídos numerosos corpos hídricos, 
como lagoas costeiras, manguezais e a 
Baía de Guanabara. 

A política de lixo implementada no 
município praticamente se resume 
ao descarte em Seropédica, a 90 

deixa-se de poluir a natureza”, 
observou o professor. O segundo 
passo deveria ser a reutilização, e 
em terceiro a reciclagem. O des-
carte deveria ser a última solução. 
A reciclagem ainda deveria ser 
precedida da coleta seletiva, com 
separação de lixo seco e lixo úmido 
pelos próprios cidadãos. Somente o 
seco seria então enviado para usina 
de triagem para se transformar em 
matéria-prima para a indústria e 
gerar renda para catadores. Quanto 
ao lixo úmido, representado em 
grande parte por resto de comida, 
pode ser enviado para uma usina de 
compostagem e se tornar composto 
orgânico. “Grande parte da consti-
tuição de chorume, que é o resíduo 
líquido do aterro sanitário e é o 
que mais polui o solo, é esse lixo 
úmido”, explicou Ottoni. No Rio 
de Janeiro, por exemplo, o material 
orgânico da usina de compostagem 
poderia estar sendo utilizado para 
reflorestar as estradas do estado, 
assim como adubar jardins públicos 
e agricultura. Para Ottoni, estão 
em jogo os interesses econômi-
cos:  “Existem as grandes empresas 
que aprovam os aterros sanitários, 
existe o marketing da reciclagem 
e o que nós vemos na realidade é 
isso: a prefeitura joga quase tudo 
no aterro”.

Leia a matéria completa no site.
http://bit.ly/PolíticadeResíduos

quilômetros de distância do centro 
da cidade. Segundo informações da 
própria prefeitura, de todo o lixo 
recebido no sistema da Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana 
(Comlurb), 28% é reciclável e 32% 
é orgânico. Mesmo assim, 93,2% 
do lixo coletado se destina ao aterro 
sanitário em Seropédica, apenas 
0,5% para coleta seletiva e 6,3% 
para o Aterro de Bangu, em Gerici-
nó. O correto, na visão do enge-
nheiro, seria que o material reciclá-
vel estivesse gerando empregos para 
catadores, estimulando o mercado 
secundário da reciclagem. Trata-se 
de encontrar uma solução social-
mente desejável, ecologicamente 
viável e economicamente possível. 

O correto seria que o material 
reciclável estivesse gerando 
empregos para catadores, 
estimulando o mercado 
secundário da reciclagem.

Apesar de o descarte ser a regra 
no Rio de Janeiro, Adacto Ottoni 
lembrou que, segundo a Lei 12.305 
(Política Nacional de Resíduos 
Sólidos), a prioridade na gestão 
de resíduos é a não geração, com 
menos consumo: “A primeira regra 
da gestão sustentável é o consumo 
consciente: reduzindo o consumo, 

http://bit.ly/Pol%C3%ADticadeRes%C3%ADduos
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A construção do futuro das cidades 
Pensar o futuro das nossas cidades 
não é trivial. Organismos vivos,  são 
reflexos das sociedades que as habi-
tam e constroem e, justamente por 
isso, são únicas em si mesmas. Para 
falar dessa impossibilidade de previ-
são de futuro sem imediatas reflexões 
e mudanças no presente, o arquiteto 
e urbanista Luiz Fernando Janot, 
professor da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e conselheiro 
Superior do Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB), realizou em 29 de maio 
palestra no Clube de Engenharia. O 
encontro foi organizado pela Divisão 
Técnica Especializada de Urbanismo e 
Planejamento Regional (DUR). 

“A cidade é um produto de diver-
sas sociedades estratificadas em seu 
território ao longo da história. Ela é o 
somatório de todas as sociedades que 
a ocuparam”, destaca Janot. Não há 
ato passado que não bata à porta na 
formação das cidades de hoje. Quan-
do as vias elevadas foram implantadas 
no Rio de Janeiro, por exemplo, como 
a Perimetral, elas determinaram o 
crescimento e desenvolvimento de 
diversas áreas. Com a retirada da Pe-
rimetral, essas áreas ganharam nova 
conformação. Não há escapatória: o 
passado bate à porta. 

Deslocamentos e 
planejamento 
Um dado é fundamental para enten-
der a cidade: a população do Rio de 
Janeiro não cresce. Ela apenas se des-
loca. “Nesse cenário, houve um mo-
delo de crescimento da classe média. 
Então, se na minha geração eu morava 

num casarão com a família toda e só 
com 11 anos de idade meus pais pu-
deram comprar um apartamento, hoje, 
as pessoas estão morando sozinhas. A 
cultura mudou. E isso não é ruim ou 
bom, mas apenas reflexo de vontades e 
modelos culturais das pessoas fazendo 
escolhas”, explica.

A expansão da cidade para a Zona 
Oeste segue o raciocínio da locomo-
ção da sociedade estável. As pesso-
as que vão para a Barra da Tijuca, 
completando seus prédios e conjuntos 
gigantescos, são as que estão saindo 
da Zona Norte. “A Barra tem 400 
mil habitantes. A Zona Norte tem 
3 milhões. Todos os investimentos 
públicos estão sendo feitos na Barra 
ao invés de onde está a população que 
precisa. Quando você foca o cresci-
mento para a Barra, as pessoas que 
saem de um local com infraestrutura 
precária vão buscar uma qualidade 
de vida melhor. O que deixam é uma 
habitação desvalorizada, não ocupada, 
que começa a gerar vazios urbanos. 
Eles são ocupados pela informalidade 

e nasce daí um ciclo vicioso que vai 
depreciando os imóveis nessas locali-
dades fazendo com que elas sejam en-
tregues ao abandono”, destaca Janot.

Expansão com base no lucro
O projeto do Porto Maravilha é um 
exemplo de onde as cidades chega-
ram sem um pensamento estratégico, 
de Estado. Uma imensa região de 5 
milhões de m² – a fim de comparação, 
Copacabana é meio milhão de m² 
menor – foi pensada em lotes, setores 
de ocupação. Para o projeto ser viável 
eram necessários R$ 7 bilhões para 
fazer a infraestrutura. Para isso, ven-
deram o direito de construir, acima 
da cota única, os CEPACs. À medida 
que as contas não fechavam, mais e 
mais prédios eram planejados, até que 
a meta foi batida. “Não foi projetado 
como urbanismo, mas como capa-
cidade econômica de gerar dinheiro 
suficiente para fazer a infraestrutura 
através da outorga onerosa do direito 
de construir. Para vender rápido, os 
edifícios tinham destino empresarial. 

Jogaram no mercado em sistema 
de leilão e, por duas vezes, os leilões 
não tiveram interessados”. A saída: 
a Caixa Econômica Federal liberou 
o dinheiro do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) do 
trabalhador para um consórcio de 
empreiteiras, conta o professor. 

Sem o devido planejamento, a nova 
região portuária representa um perigo 
para o centro do Rio. O Centro his-
tórico, que guarda não só a história da 
cidade, mas do país, pode ser esvazia-
do, transferido para a zona do porto, 
cair em decadência. “É o que acontece 
quando não se pensa o planejamento 
urbano, mas uma operação econômica. 
Mais que a sua viabilidade financeira, 
as cidades precisam ser pensadas com 
base na sua população que sobrevive 
na informalidade e tratá-la com a 
devida consideração”, disse. 

O ano eleitoral parece muito oportuno 
para despertar o Poder Público e de-
bater democraticamente a questão da 
informalidade em nossa cidade. Se to-
dos não agirem rapidamente, amanhã 
pode ser tarde demais. Quando você 
cria esses guetos de riqueza ou classe 
média, informalmente está criando 
também guetos de pobreza. Planeja-
mento urbano é pensar e planejar e 
não fazer porque algum determinante 
se impõe. Quando se trabalha com 
Plano Diretor, uma primeira questão 
deve ser colocada: que cidade se quer 
construir? Ao meu ver, queremos a 
cidade para as pessoas, uma cidade 
plural”, finaliza o professor Janot. 

Leia no Portal do Clube de Enge-
nharia: http://bit.ly/futurodacidade

DTE

Sem o devido planejamento, a nova região portuária representa um perigo: o centro histórico, que guarda 
não só a história da cidade, mas do país, pode ser esvaziado. Cais do Valongo, na região central da cidade
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