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Engenharia ameaçada Legado Olímpico
Pleito acontece em meio 
ao desmonte de empresas e 
desemprego crescente.

É hora de avaliar os resultados 
concretos para os moradores da 
cidade do Rio de Janeiro.3 5

Balanço de perdas, ganhos e desafios pós-jogos

página 9

Em reunião na Firjan, Clube de 
Engenharia defende a universalização 
da Banda Larga e debate seus 
impactos no setor produtivo e no 
desenvolvimento do país.

Acesso à Banda 
Larga em pauta

TELECOMUNICAÇÕES

Apesar da aprovação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, falta 
vontade política para que a coleta 
seletiva e a reutilização dos resíduos  
se torne, de fato, uma realidade. 

Um sistema que 
seja sustentável

página 12

POLÍTICA PÚBLICA

ELEIÇÕES
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O arquiteto Vicente Loureiro, diretor-executivo da 
Câmara Metropolitana de Integração Governamental do 
Rio de Janeiro, aponta caminhos para  a despoluição da 
Baía de Guanabara. Números, observações, tecnologias 
e metodologias já disponíveis podem assegurar 
soluções. Avança o diálogo com as universidades 
com definição de critérios e utilização de décadas de 
pesquisas. Mas Vicente defende que o monitoramento 
social, o acompanhamento de resultados políticos, 
são as instituições como o Clube de Engenharia que 
devem ser catalisadoras, para dar mais solidez, mais 
permanência. “O Clube pela sua história e liderança, 
pela sua abrangência, certamente é uma instituição que 
pode representar os interesses da sociedade civil, para que 
governos, sucessivamente, consolidem essa política de 
Estado que é recuperar a Baía de Guanabara”.

REGIÃO METROPOLITANA

"A despoluição da Baía de Guanabara é um projeto de Estado e não de governo, que exige estratégias adequadas e a utilização 
correta das tecnologias disponíveis". 
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Um roteiro para as ações  
das entidades da Engenharia
O maior evento anual do sistema CONFEA/
CREAs, a Semana Oficial da Engenharia e da 
Agronomia (SOEA), realizou-se entre 26 e 30 de 
agosto último, em Foz do Iguaçú, Paraná. Com a 
ativa participação dos ex-presidentes Raymundo 
de Oliveira e Francis Bogossian a Plenária, com a 
presença de cerca de 3000 profissionais, aprovou 
as seguintes moções: 

Em defesa de nossas empresas de engenharia: 
...“Erros e desvios de conduta, terminantemente 
comprovados, devem ser firmemente combatidos, 
mas as empresas e empregos devem ser 
conservados. O Brasil construiu, nas últimas 
décadas, grandes empresas de engenharia 
que projetam e executam obras expressivas, 
não só aqui como em diversos outros países. 
Estamos vendo o processo de desmoralização de 
expressivas empresas nacionais com a paralisação 
de obras e o consequente desemprego de milhões 
de trabalhadores. (...) Punição para os infratores e 
preservação das empresas e empregos”.

Um projeto de Nação para o Brasil: ... “O 
engenheiro é o profissional do projeto. Qualquer 
obra é feita no papel antes de ser executada 
fisicamente. Porém, nosso Brasil está caminhando 
sem projeto e sem rumo. Isso não é crítica ao 
atual governo ou aos seus anteriores. É uma 
constante nas últimas décadas. Nosso Congresso 
decide formalizar ao governo que os engenheiros 
brasileiros estão firmemente empenhados em 
definir um projeto de nação para o Brasil, no 
qual deverá ficar claramente definido o que 

pretendemos fazer por nossa Amazônia; como 
queremos ver explorado o nosso petróleo e em 
especial o Pré-Sal; que tecnologias deverão ser 
prioridades para seu domínio interno; como 
vemos o papel do Brasil como player no mercado 
de urânio enriquecido, agora que estamos 
dominando o enriquecimento de urânio; o 
apoio à Embrapa no combate à fome no Brasil 
e no mundo; como o Brasil pretende atuar 
junto aos BRICS, ao Mercosul e aos países em 
desenvolvimento na construção de um mundo 
mais justo, pacífico e fraterno”.   

Defesa do Pré-Sal: “A Petrobras deve ser  
mantida como operadora única, e o Pré-Sal 
utilizado como instrumento de retomada do 
desenvolvimento nacional. Utilizando tecnologia 
própria, os profissionais da Petrobras localizaram 
o Pré-Sal, que representa a maior descoberta 
mundial de reserva de petróleo das últimas 
décadas. (...) A permanência da Petrobras como 
operadora única, com a posse de no mínimo  
30% das reservas, é a garantia de que essa riqueza 
será utilizada para nosso desenvolvimento, sendo 
mantido e fortalecido o domínio tecnológico. 
Nossa engenharia está preparada para as 
necessidades atuais e estará preparada para as 
necessidades futuras”. 

São moções que servem de roteiro para as 
atividades das entidades da Engenharia.  
Contam com o nosso endosso.

A Diretoria
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Conselho Diretor segue renovado 
na luta pelos interesses soberanos da nação

Conselheiros eleitos tomam posse e protagonizam a união em defesa da engenharia brasileira, cientes de que o Conselho Diretor tem a responsabilidade 
de nortear a entidade em plena crise política.

O fortalecimento do Clube de 
Engenharia e a reafirmação de 
suas tradições democráticas foram 
as principais marcas das eleições 
(dias 24, 25 e 26 de agosto) para 
a renovação do Terço do seu 
Conselho Diretor. Publicamos, 
a seguir, o pronunciamento do 
presidente Pedro Celestino na 
assembleia de posse realizada dia 
12 de setembro:

“Vivemos um momento 
extremamente delicado em termos 
de sobrevivência do Estado-Nação. 
É muito mais sério do que uma 
simples crise política. É o rumo 
do Brasil, uma das dez maiores 
economias do mundo, que está em 
jogo. A crise financeira de 2008 
não foi superada e provoca uma 
tensão crescente nos principais 
blocos de governo, entre eles, 

Estados Unidos, Europa, China e 
Rússia, colocando o mundo diante 
do perigo da guerra. Não é uma 
hipótese remota. É uma hipótese 
plausível. E nesse quadro, o Brasil 
é um protagonista importante, pelo 
peso da sua economia, pelo peso 
da sua população, pelas riquezas 
naturais de que dispõe. Por isso é 
alvo de uma operação que se destina 
a destruir o que foi produzido por 
sucessivas gerações de brasileiros, 
particularmente após a II Guerra 
Mundial, nos colocando na ponta 
em diferentes setores industriais. 
O que se quer hoje é nos devolver 
à condição de produtores de grãos, 
exportadores de óleo bruto e de 
minérios. É o Brasil que não cabe 
para os brasileiros. Nós somos 
obrigados a nos desenvolver, sob 
pena de sucumbir como Estado-
Nação. Assim foi em sucessivos 
regimes desde a década de 1930.

A possibilidade que se coloca de 
derrogar a legislação trabalhista, 
que data da década de 1940, é 
um retrocesso inimaginável. 
O ministro do Trabalho afirmou 
na semana passada que a jornada 
de trabalho de 12 horas era uma 
possibilidade. Foi obrigado a 
recuar diante da pressão da 
opinião pública. 

Esta Casa é a Casa da Engenharia, 
e a nossa engenharia está sendo 
destruída. A Medida Provisória 
727, que semana passada o Senado 
Federal aprovou, como medida 
desse governo, proposta por esse 
governo, que será com certeza 
transformada em lei nos próximos 
15 dias, destrói o que resta da nossa 
engenharia. Seremos pasto de 
empresas estrangeiras. Não temos 
a visão xenófoba de não concordar 

ELEIÇÕES

Entre os eleitos estão 
nomes que já compunham 
o Conselho Diretor do 
Clube e outros que passam 
a integrar o colegiado que 
define os rumos das políticas 
e posicionamentos do Clube. 
O conselheiro que entrou 
para o seleto grupo dos mais 
votados foi Ibá dos Santos 
Silva. A Chapa Engenharia 
e Desenvolvimento elegeu 
Abilio Z. Tozini, Alexandre 
V. de Almeida, Edson 
Monteiro, Helena Schmukler, 
Ibá dos Santos Silva, José 
Eduardo P. de Andrade, 
Luiz Antônio Cosenza, 
Luiz Bevilacqua, Luiz Felipe 
Pupe Miranda, Marcio 
de Queiroz, Mariano de 
Oliveira, Marilene Ramos, 
Mathusalecio Padilha, N. 
Tadachi Takashina, Paulo 
Alcântara Gomes, Plínio de 
Aguiar Júnior, Regina C. C. 
S. Moniz Ribeiro, Ricardo 
Latgé M. de Azevedo, 
Rivamar da Costa Muniz e 
Saturnino Braga. A Chapa 
Novo Clube de Engenharia 
elegeu Clovis Augusto Nery, 
Evaldo Valladão Pereira, Jorge 
Luiz Bitencourt da Rocha, 
Paulo Murat de Souza e 
Ricardo Noronha Viegas.

A voz das urnas
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com empresas estrangeiras aqui 
trabalhando. Não se trata disso, 
e sim de evitar que as empresas 
brasileiras sejam impedidas de 
trabalhar. A Petrobras tem hoje 
85 empresas na ‘lista negra’. Sob 
a capa do combate à corrupção se 
impede empresas brasileiras de 
licitarem. Com isso vão empresas 
e empregos para o ralo. E isso se 
faz sem maior reação.

Os setores estratégicos da nossa 
economia estão ameaçados. O setor 
nuclear está totalmente paralisado. 
O setor petróleo é objeto de 
desmonte. Entregamos há pouco 
mais de um mês a maior reserva de 
petróleo que temos para a Statoil, 
estatal norueguesa. Carcará é 
uma reserva tão grande que não 
foi cubada ainda, porque não se 
chegou ao piso da camada de óleo. 

E entregou-se essa reserva com o 
petróleo a 1 dólar o barril, quando 
a mesma Statoil vendeu há cinco 
anos parte da participação que tinha 
no campo de Peregrino a 5 dólares 
o barril. E um petróleo muito pior, 
porque era um petróleo pesado e 
o petróleo de Carcará é o petróleo 
mais leve que nós já descobrimos.

Ao mesmo tempo, a Petrobras se 
desfaz da sua cadeia logística. 
Entregou semana passada os 
gasodutos do Sudeste para uma 
empresa canadense. E vai entregar 
os do Nordeste nos próximos meses. 
Vai entregar a distribuição! E vai se 
transformar em mera produtora de 
óleo bruto, como são as produtoras 
dos países que deixam seus povos na 
miséria. A Petrobras é a âncora do 
desenvolvimento industrial brasileiro e 
tem que ser defendida nessa condição.

ELEIÇÕES

É claro que nós somos contra a 
corrupção, mas não podemos abrir 
mão desse patrimônio, pela cadeia 
de empreendimentos que lidera. 
São mais de 5.000 fornecedores, 
nacionais e estrangeiros. Cadeia esta 
que está em risco. 

O presidente da Statoil veio 
ao Brasil na semana passada e 
encontrou-se com o presidente 
da República para dizer que o 
Brasil devia rever a sua política 
de conteúdo local, dizer que o 
Brasil devia abrir mão da operação 
exclusiva dos campos de petróleo. 
Por quê? Porque não interessa à 
Statoil o desenvolvimento brasileiro. 
Interessa a Statoil lucros para o 
povo da Noruega, porque a Statoil 
é uma estatal norueguesa. Mais 
estatal que a Petrobras, que teve 
quase dois terços do seu capital 
cedidos ao exterior há 15 anos 

Além da defesa do programa de ações que garantiu a unidade de propostas nas eleições de 2016, 
lembrando que como candidato mais votado falava em nome de todos os eleitos, Ibá conclamou o 
Conselho Diretor do próximo triênio a continuar as lutas históricas do Clube de Engenharia com 
base no programa que elegeu a maioria. Entre outras questões, destacou em seu discurso de posse 
que as “urnas também demonstraram a preocupação com a inserção da engenharia nas questões das 
mudanças climáticas e ambientais; o cumprimento das metas do século XXI e a questão importante da 
descarbornização do mundo. No nosso caso específico da água, em nossa agenda local, temos obrigação 
de nos preocuparmos com o destino da Cedae, de alto interesse para a sociedade”. 

Os muitos votos fechados na chapa Engenharia e Desenvolvimento foram destacados por Ibá 
como um indicativo de apoio às propostas da atual diretoria do Clube de Engenharia. Entre as 
pautas nacionais citadas por Ibá como essenciais para os próximos anos estão o combate “às medidas 
apresentadas pelo governo que representam um retrocesso de décadas, entre elas, a extinção do 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação; a proposta de privatizar o que for possível; a proposta de 
revogar a Lei da Partilha na exploração do Pré-Sal; as propostas de revogar as conquistas sociais, bem 
como de políticas públicas afirmativas de direitos e da cidadania dos brasileiros”. Ao final do discurso, 
Ibá destacou a importância do trabalho de todos em prol da nação. “Nossa tarefa é hercúlea, dos eleitos 
e de todo o Conselho do Clube de Engenharia. Juntos seremos tudo. Sozinhos não seremos nada.”

Conselheiro mais votado, Ibá dos Santos Silva, 
chefe da Divisão Técnica Especializada de 
Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS) 
fala em nome dos eleitos.

e hoje tem 54% do seu capital 
cotado na bolsa de Nova York.
Há outro setor que vai entrar 
na linha de tiro nos próximos 
dias: o aeroespacial. A Embraer 
vai ser atacada! E no momento 
seguinte a Embrapa será atacada, 
para que tudo aquilo que aqui 
signifique desenvolvimento 
tecnológico e desenvolvimento 
científico seja jogado fora. 
Por isso acabaram com o Ministério 
da Ciência e Tecnologia: não 
interessa mais o desenvolvimento 
tecnológico e científico do país.  

É hora, pois, de unirmos a 
Engenharia para resistir ao 
desmonte em curso, para que 
o Brasil das próximas décadas 
seja democrático, soberano, 
desenvolvido e socialmente 
justo. Muito obrigado.”

Pautas essenciais para as ações de 2016 
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Legado olímpico: as transformações  
que os jogos deixarão para a cidade
Sete anos de preparação para os Jogos Olímpicos deixam uma herança de transformações para o Rio, mas alguns problemas se eternizam.

Dia 22 de agosto, primeiro dia do 
Rio não olímpico, confirmado que 
a cidade não perde sua vocação 
para os megaeventos, entra em 
pauta o balanço financeiro e o 
legado para a população. O custo 
aproximado foi de R$ 38,2 bilhões, 
dos quais R$ 7 bilhões foram gastos 
na operação dos jogos, R$ 6,6 
bilhões nas instalações olímpicas 
e o montante de R$ 24,6 bilhões 
investidos no legado olímpico. 
Os investimentos desse legado 
vieram de fonte municipal (R$ 
3,94 bilhões), estadual (R$ 8,56 
bilhões), federal (R$ 1,45 bilhões) 
e privada, por meio de Parcerias 
Público-Privadas (10,62 bilhões). 
No total, R$ 13,96 bilhões vieram 
do setor público e R$10,62 do 
privado. As transformações são 
visíveis: áreas como a zona portuária 
se transformaram completamente. 
Assim como são notórios os 
problemas que não foram 
solucionados: a Baía de Guanabara 
segue tão poluída quanto antes. 
Críticas e aplausos se misturam.

Na área da engenharia muitas obras 
chamaram a atenção, entre elas, a 
duplicação do Elevado do Joá e a 
Linha 4 do Metrô. Segundo Miguel 
Antonio Bahury Júnior, conselheiro 
do Clube, ex-presidente do Metrô-
RJ e ex-secretário municipal de 
Transportes, o balanço é positivo, 
mas “poderia ter ido além”. “A Linha 

4 do Metrô seria um legado muito 
maior se tivessem sido respeitados 
os projetos originais, fechando o 
sistema com Estácio, Carioca e 
Barcas, passando pelo Humaitá, 
Jardim Botânico e Gávea. Com isso 
teríamos dado início a um sistema 
em rede desejado há décadas pela 
população”, destaca.  

Para Affonso Augusto Canedo 
Netto, conselheiro do Clube e 
subchefe da Divisão Técnica 
Especializada de Urbanismo e 
Planejamento Regional (DUR), 
a única ressalva “é em relação à 
demolição da Perimetral. Seria 
possível chegar àquele resultado 

com o viaduto lá. A demolição 
trouxe transtornos ainda não 
solucionados para a ligação entre a 
zona sul e a Avenida Brasil e Ponte 
Rio-Niterói. O túnel que ficou no 
lugar não solucionou a questão”. 
Canedo entende que a Perimetral 
também poderia ser transformada e 
ganhar novo contexto arquitetônico. 
O balanço, no entanto, é positivo. 
“A transformação sofrida pela 
cidade foi para melhor e o legado é 
interessante para o Rio”, afirmou.

Mais que provar o poder de 
realização dos gestores do país, os 
jogos provaram que a engenharia 
nacional não deve nada à estrangeira. 

Segundo o conselheiro Manoel 
Lapa, subchefe da Divisão Técnica 
Especializada de Construção 
“grandes equipamentos olímpicos 
foram construídos nos prazos 
estabelecidos, demonstrando que a 
engenharia brasileira tem capacidade 
de fazer qualquer obra, por mais 
complexa que seja. O saldo é, sem 
dúvida, positivo”.

Mas se acertamos na engenharia, 
falhamos no saneamento. Entre  
os problemas não solucionados e  
que impactaram diretamente a 
imagem da cidade está a poluição 
da Baía de Guanabara. Para José 
Stelberto Porto Soares, conselheiro 
do Clube de Engenharia, a 
promessa feita por órgãos públicos 
de despoluir 80% da Baía de 
Guanabara foi irresponsável. 
“Usaram dados que não são 
reais para estabelecer uma meta 
impossível de ser alcançada em tão 
pouco tempo, independentemente 
dos investimentos feitos.” Na 
sua opinião só tem sentido falar 
de legado olímpico a partir de 
uma lógica que garanta o legado 
ambiental e social. “O legado é  
bom para a cidade, mas assim  
como tem o Porto Maravilha, 
deveria ter uma Rocinha Maravilha. 
O porto ficou lindo e a Rocinha 
continua sem esgoto. Pedem 
saneamento há anos, mas oferecem 
um teleférico”, finaliza.
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“Rio volta-se para o mar e abraça suas origens”
O Jornal do Clube de Engenharia entrevista o diretor-executivo da Câmara 
Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro, arquiteto Vicente 
Loureiro, sobre os impactos dos Jogos Olímpicos nos planos de governo para a Região 
Metropolitana. Vicente destaca que as transformações impactam diretamente os fóruns 
que pensam o futuro da cidade e do estado e, ainda, que alguns conceitos que nortearam as 
intervenções são positivos e definitivos e colocam o Rio em caminhos já trilhados por outras 
metrópoles, como Londres. A conversa com Loureiro buscou analisar o legado olímpico sob a 
ótica do cidadão e buscar compreender o que de duradouro ficará de fato para a população. 

Os planos para a Região 
Metropolitana para os próximos 
25 anos foram afetados de alguma 
forma pelas Olimpíadas?  
A elaboração do Primeiro Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado 
da Região Metropolitana, contratado 
com o apoio do Banco Mundial, está 
em fase de conclusão do diagnóstico 
sobre a dinâmica da vida da região, 
desenhando uma visão de futuro. 
Toda e qualquer ação que ocorreu no 
território metropolitano, sobretudo 
na cidade núcleo, a capital, interfere 
na construção desse diagnóstico e 
no desenho dessa visão de futuro. 
As iniciativas para prepará-la 
para receber os Jogos Olímpicos, 
principalmente no campo da 
mobilidade e da infraestrutura, 
impactam a reconfiguração desse 
território metropolitano. São 
ativos que devemos considerar. A 
capacidade de transformá-los em 
realidade também deve nos estimular 
no dimensionamento de nossas 
metas de curto, médio e longo prazo.

Ainda é cedo para mensurar o 
tamanho do legado deixado  
pelos jogos?
Não dá para aquilatar com precisão 
a repercussão das ações urbanísticas 
no centro da cidade, no núcleo 

metropolitano, mas elas são  
muito importantes. A proibição  
da circulação de carros em um  
trecho da Avenida Rio Branco,  
por exemplo, é uma inovação.  
Já aconteceu em algumas cidades 
do mundo e passou a acontecer 
no Brasil. É a primeira vez, em 
um centro metropolitano, em 
uma avenida principal, que há 
uma interdição para que apenas 
transportes coletivos trafeguem. 
Creio que deva ser uma tendência 
daqui para frente, assim como 
foram os calçadões no passado, 
as avenidas dedicadas ao pedestre 
e ao transporte coletivo. É uma 
inovação que veio por conta dos 
compromissos olímpicos e é muito 
bem-vinda. Precisamos saudá-la. 

Até que ponto o legado olímpico na 
área de transportes é positivo?
A rede de Veículos Leves sobre 
Trilhos (VLT), ainda que não 
esteja completa, foi um acerto. 
A sua inspiração, os ônibus 
elétricos, fizeram nascer um 
transporte amigável, confortável, 
contemporâneo e sustentável.  
Há ajustes e complementariedades 
a serem executadas, e elas devem 
apontar para a consolidação dos 
automóveis apenas nas proximidades 

do Centro, deixando apenas a 
circulação por meio coletivos  
através de VLTs, táxis e outras 
alternativas no Centro.  
Desestimular o deslocamento  
até o centro das cidades em 
automóveis é objetivo perseguido 
em todas as grandes metrópoles  
do mundo.

Os avanços que, por meio da 
mobilidade, mudaram a cara  
do Centro da cidade se refletiram 
em intervenções urbanísticas? 
Sim. O Boulevard Olímpico,  
na minha opinião de urbanista,  
é o principal legado que fica.  
A cidade de novo volta-se para  
o mar, abraça de novo as suas 
origens. Nasce ali um novo point, 
um novo ambiente muito  
agradável, conectando diversos 
equipamentos culturais, alguns 
deles que já nasceram importantes, 
icônicos. É uma grande conquista 
para a cidade. Espero que a 
prefeitura consiga criar as 
condições para que aquele espaço 
continue atraente para a população 
metropolitana, carioca, fluminense 
e também para aqueles que nos 
visitam. Esse é um bom desafio: 
manter vivo o achado que foi o 
Boulevard Olímpico.

REGIÃO METROPOLITANA | ENTREVISTA: VICENTE LOUREIRO

A lógica que afasta os carros  
de passeio do Centro e foca na 
ampliação do transporte público  
é um caminho sem volta?
Sem dúvida. Essa é uma  
tendência mundial e nós  
teremos que nos adaptar a ela.  
As soluções via transporte  
individual são hoje insustentáveis. 
Londres é um bom exemplo.  
Houve um renascimento  
indiscutível na área central de 
Londres e uma das principais  
razões foi exatamente a restrição 
ao uso de automóveis. É 
impressionante o aumento das  
áreas de pedestres, o aumento 
 das áreas mais amigáveis, os 
transportes coletivos mais  
acessíveis e também mais  
amigáveis. É o caminho que  
está nas agendas de todas as 
metrópoles e chega ao Rio de 
Janeiro. A tendência chegou  
por aqui com força, com atitude. 
Interromper o trânsito de 
automóveis na principal  
avenida metropolitana, a Rio 
Branco, implantar o VLT e  
construir uma alameda de  
pedestres de quase 3 quilômetros 
de extensão é uma clara opção 
preferencial pelo pedestre e  
pelo transporte coletivo.
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Em uma visão mais macro  
sobre a gestão de recursos e 
investimentos, de que maneira  
o olhar para a cidade foi 
consolidado nos últimos anos?
Há três ou quatro áreas onde  
ficaram evidentes esses investimentos 
públicos da Prefeitura do Rio ou as 
articulações que ela conseguiu fazer 
usando os instrumentos  disponíveis. 
No Centro da cidade, o Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) e a Rio 
Branco interrompida num trecho 
para automóveis são algumas visíveis 
atuações na área central da cidade, 
frutos desses investimentos. Outro 
investimento importante foi feito 
no porto da cidade. Era um desejo 
antigo. Lembro que desde que era 
estudante de Arquitetura, nos anos 
70, já se discutia a revitalização da 
zona portuária. Só após 40 anos se 
conseguiu com uma operação  
urbana, uma inovação.  Esse 
processo foi realizado com obras de 
infraestruturas muito importantes, 
estruturantes, como os túneis e a 
demolição da Perimetral, outro 
marco conceitual importantíssimo. 
É uma decisão simbólica. O modelo 
rodoviarista, que faz uso de elevados e 
viadutos como solução para melhorar 
o sistema viário, ficou esclerosado.

A Zona Oeste também  
foi protagonista em todo  
esse processo...
A opção de instalar lá o Parque 
Olímpico e a Vila Olímpica  
acabou conduzindo para a Barra  
da Tijuca importantes investimentos 
de infraestrutura. Os BRTS estão 
aí para confirmar isso junto com a 
construção da Linha 4 do Metrô.  
E ao contrário das críticas de 
muitos, a Barra da Tijuca é uma  
das centralidades mais importantes 
da Região Metropolitana. De  
acordo com estudos do Sebrae, a 
principal é o Centro do Rio,  

seguido por Campo Grande e, em 
terceiro lugar, a Barra da Tijuca.

Essa hierarquia segue que critérios?
Elementos como número de 
empregos formais, número de 
empresas instaladas, densidade 
populacional e concentração de 
matrículas acima do nível básico, 
do elementar. Esses dados apontam 
para um indicador de centralidade. 
A Barra é o segundo maior polo 
gerador de empregos. São quase 
180 mil pessoas empregadas ali. 
E ao contrário do que se acredita, 
pouca gente que mora lá trabalha 
lá, deixando claro que não há 
isolamento. Ela exerce, inclusive, 
para áreas da Região Metropolitana, 
da Baixada Fluminense sobretudo, 
uma importante influência de 
atração de moradia. Tem muita 
gente que vive, faz negócio, trabalha 
na Baixada e mora na Barra. Por 
isso, os investimentos na Barra 
também fazem sentido.

Além de Centro e Barra, que  
outra área foi protagonista  
nesses sete anos de preparação 
para as Olimpíadas e recebeu 
parte do legado?
Em Deodoro foram feitos 
investimentos importantes na 
área de infraestrutura para a 
realização dos jogos, em parte 
pela infraestrutura já existente de 
transporte, de trem principalmente. 
Eu creio que Deodoro, com os 
terrenos vazios que existem,  
públicos até, pode se transformar  
em breve numa importante 
centralidade metropolitana. Há 
também pontos que receberam 
importantes investimentos e que 
vão certamente dar importantes 
resultados urbanísticos para a cidade 
e de certa forma para a Região 
Metropolitana. A ampliação do 
aeroporto Santos Dumont e a 

reforma, ampliação e nova  
concessão do aeroporto do  
Galeão deram um show. Os 
resultados foram importantes, 
deram certo. A rede de hotéis  
é um outro legado espalhado pelo 
território, na zona portuária ou  
na Barra. Trata-se de uma 
contribuição do setor privado, 
mas que também fica como 
um importante ativo para o 
desenvolvimento do turismo e  
do turismo de negócios na cidade.

E o que não deu certo, no 
cumprimento de metas 
ambientais, como a despoluição  
da Baía de Guanabara?
É preciso tratar o esgoto da periferia 
metropolitana. Esse é o desafio 
de sempre e continua sendo. 
Importantes investimentos já foram 
realizados em estações, mas nós 
não conseguimos levar às estações 
a quantidade de esgoto produzida 
pela população, principalmente da 
periferia metropolitana.

Há alguma estratégia em curso?
O estado contratou a Empresa 
Brasileira de Projetos, que está 

concluindo estudos para  
desenhar uma modelagem que 
permita alavancar recursos do  
setor privado para execução dessa 
tarefa. Não tem mágica e vai levar 
tempo. Podemos ter resultados 
importantes num curto prazo,  
num médio prazo. Mas a 
universalização, a rede toda 
instalada, a separação dos  
esgotos das águas pluviais 
implantado em todo território 
metropolitano, principalmente  
na bacia contributiva da Baía  
de Guanabara, é trabalho para 20, 
25 anos e para investimentos de  
13, 14 bilhões de reais. Esse é o 
mundo real. Certamente o estado 
vai avaliar, discutir com a  
sociedade para definir uma 
estratégia permanente. Será um 
projeto de estado, não um projeto 
de governo, pois precisará de 2, 
3, 4 mandatos para que possa ser 
executado. Talvez até mais que  
isso. Mas se usarmos corretamente 
a tecnologia disponível, se usarmos 
a estratégia adequada, é possível 
em 4 ou 5 anos já conseguirmos 
resultados bastante animadores e 
efetivos no controle da poluição da 
Baía de Guanabara.
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SOCIAL

Sergio de Moraes  
em noite de autógrafos

Tecnologia  
como ferramenta social

A Secretaria de Apoio ao Estudante  
de Engenharia estimulou a 
participação de engenheirandos 
do Rio de Janeiro no XIII 
Encontro Nacional de Engenharia 
e Desenvolvimento Social, que 
aconteceu entre os dias 16 e 19 de 
agosto na Universidade Federal de 
Santa Catarina, em Florianópolis. 
O evento debateu o acesso desigual 
à tecnologia e propôs uma reflexão 
sobre os impactos e motivos para 
essa desigualdade. O encontro 
também levantou questões como 
a necessidade das tecnologias que 
usamos e as contradições que elas 
carregam: para além da técnica em 
si, o debate era sobre quem tem o 
domínio dela e para que é utilizada. 

Segundo Marina Mello, da 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ), “a tecnologia 
deve ser usada para promover 
inclusão social. Nosso potencial de 
criar e inovar deveriam ser mais 
aproveitados para ajudar pessoas 
carentes.  Além de ver ideias 
incríveis e excelentes pesquisas, 
pudemos observar que já tem gente 
colocando a mão na massa para 
ajudar o próximo e lutar por uma 

engenharia mais solidária”, destacou. 
Para Vitor Graciliano (UERJ), 
“a importância de olhar por esse 
viés é que nós, como engenheiros, 
devemos ter responsabilidade social 
e lutar pra que nossa tecnologia 
chegue para todos”. “Para a SAE 
é importante apoiar essa causa, 
pois o curso de engenharia não 
deveria formar apenas profissionais 
capacitados, mas sim engenheiros 
capazes de pensar com uma visão 
mais social, que se preocupem 
com a vida e o bem estar de toda 
a população”, destaca Matheus 
Nassaralla, também da UERJ.

O conselheiro vitalício Sergio 
Augusto de Moraes, engenheiro 
pela UFRJ, mestre em 
Econometria pela Universidade 
de Genebra, Suíça, lançou em 3 
de agosto, na Brooks Livraria, Rio 
de Janeiro, o livro Capitalismo e 
População Mundial, pela Fundação 
Astrojildo Pereira e a Editora 
Contraponto. A noite foi de 
encontro e reencontro de amigos 
que, de 19h às 22h, garantiram o 
clima de festa e de homenagens 
ao autor. Sergio tem seu trabalho 
e sua participação na história do 
Clube de Engenharia marcado 
por permanente contribuição nos 
grandes debates nacionais e na 
construção da história cultural 
e política da instituição. É autor 
do livro Viver e morrer no Chile, 
publicado em 2010, pela Fundação 
Astrojildo Pereira, no qual relata 
a experiência de sua prisão no 
Estádio Nacional, durante o golpe 
de Estado de Augusto Pinochet, 
após trabalhar no governo 
Salvador Allende.

A ideia do livro Capitalismo e 
População Mundial é antiga. 
“Desde o curso em Genebra 

discordava da abordagem 
puramente quantitativa no estudo 
da reprodução das populações”, 
afirma. No ensaio que agora 
lança para discutir esta lacuna 
o prefácio é de Raymundo de 
Oliveira, ex-presidente do Clube 
de Engenharia. Com um breve 
resumo da abordagem que 
Sergio de Moraes faz do tema, 
Raymundo de Oliveira afirma: 
“Muito se tem escrito sobre a 
população mundial, sua evolução 
no tempo e os problemas que 
seu crescimento vem trazendo e 
trará para esta e para as gerações 
futuras. Entretanto, a quase 
totalidade desses escritos os 
analisam a partir da variação das 
taxas de natalidade, mortalidade 
e esperança de vida, o que limita 
tais estudos a uma avaliação 
puramente quantitativa. Sergio 
Moraes traz uma nova abordagem, 
ao fazer uma análise paralela 
dessa evolução e do processo de 
reprodução do capital, com ênfase 
na Europa e nos EUA, do inicio 
da revolução industrial até nossos 
dias, buscando as causas de tal 
fenômeno”.

O autor entre os ex-presidentes do Clube de 
Engenharia: Raymundo de Oliveira, Francis 
Bogossian, Renato Almeida e Hildebrando Góes.

"A tecnologia deve ser 
usada para promover 
inclusão social"

"Como engenheiros, 
devemos ter 
responsabilidade social 
e lutar para que nossa 
tecnologia chegue para 
todos"

Paula Guedes, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, destaca 
a relevância dos debates não só 
para os alunos, mas para o país. 
“A engenharia é uma profissão 
que impacta diretamente o 
desenvolvimento do país e a 
sociedade como um todo. Uma 
formação mais social, que leve em 
conta as questões da sociedade e do 
seu povo pode ser transformadora. 
Muitos dos casos de corrupção  
que estamos acompanhando 
hoje têm uma ligação direta com 
empresas de engenharia. Uma 
formação ética, voltada para a 
sociedade, é fundamental na 
construção de um projeto nacional 
de engenharia”, destacou.
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Enquanto avançam na Câmara dos Deputados os debates sobre 
o PL 3.453/2015, com propostas que visam a alterar a Lei 
Geral Telecomunicações (LGT), a sociedade civil se mobiliza 
para discutir seus efeitos. No dia 30 de agosto, a Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), avançou 
nos debates sobre “o marco regulatório da Banda Larga: seus 
impactos sobre a universalização do acesso e o setor produtivo”. 
O Clube de Engenharia foi representado por Marcio Patusco, 
diretor de Atividades Técnicas e presidente do Conselho 
Consultivo da Anatel.

Entre as pautas do evento estavam a atual situação do 
acesso à banda larga no país; suas metas de acordo com a 
legislação e o atual desempenho das operadoras; as novas 
propostas da sociedade civil para esse serviço; e as tentativas 
do campo empresarial de buscar se beneficiar unilateralmente. 
Muitas informações confirmaram a gravidade do processo, 
entre elas, o fato de a internet no Brasil sair cada vez mais do 
controle governamental.

Segundo Marcio Patusco, baseado em estudos da União 
Internacional de Telecomunicações (UIT), a internet banda 
larga só é implantada com sucesso em países que envolvem 
vários participantes do cenário de telecomunicações: governo, 
indústria, agência reguladora, entre outros. Além disso, 
uma publicação do CGI.br e do Intervozes divulgou que 
praticamente todos os países do mundo estão implementando 
banda larga com supervisão governamental.

Além de Patusco, participaram do evento Luiz Rocha, presidente 
da Associação Brasileira de Telecomunicações (ABTelecom); 
Felipe Meier, vice-presidente do Sindicato da Indústria 
Eletrônica, de Informática, de Telecomunicações, de Produção de 
Software, Componentes no Estado do Rio de Janeiro (Sinditec); 
Marcio Fortes de Almeida, diretor de Relações Institucionais do 
Sistema Firjan; Riley Rodrigues de Oliveira, gerente de Estudos 
de Infraestrutura da Diretoria de Desenvolvimento Econômico 
do sistema Firjan; Guilherme Cruz, CEO da Wilson Sons; e 
Roberto Aroso, diretor do Sinditec.

Leia a cobertura completa no Portal do Clube de Engenharia 
em http://goo.gl/UDwfPP

Universalização da Banda 
Larga e seus impactos no 
setor produtivo

INSTITUCIONAL

Associados no pleito eleitoral do Rio

Marcelo Crivella/PRB – 10
Candidato a prefeito
Associado do Clube de Engenharia 
desde 13 de abril de 2009, Marcelo 
Crivella é engenheiro civil formado 
pela Universidade Santa Úrsula, em 
1984. Em 2002, com mais de 3 
milhões e 300 mil votos, foi eleito 
senador pelo Rio de Janeiro. No 
Congresso foi vice-líder do governo 
Lula e líder da bancada do PL. Em 
fevereiro de 2012, foi nomeado 
ministro da Pesca e Agricultura do 
governo Dilma. Deixou a pasta em 
17 de março de 2014 para concorrer 
ao governo do Estado do Rio de 
Janeiro pelo Partido Republicano 
Brasileiro (PRB).

Como faz tradicionalmente em todas as eleições, o Clube de Engenharia 
divulga, a seguir, os associados candidatos às eleições municipais do Rio 
de Janeiro para cargos majoritários e proporcionais.

Fernando Mac Dowell 
Vice-prefeito de Marcelo Crivella
Engenheiro Civil pela UERJ, doutor 
em Engenharia de Transporte pela 
UFRJ, Fernando Mac Dowell tem 
longa carreira acadêmica como 
docente livre da UFRJ, professor 
titular no IME e professor adjunto 
na UERJ. Mac Dowell é subchefe 
da Divisão Técnica Especializada de 
Transporte e Logística do Clube de 
Engenharia. Foi consultor do CNPQ 
e da Capes nas áreas de Transporte, 
Energia e Produção. Foi diretor de 
Planejamento e Projetos da Cia. do 
Metropolitano do Rio de Janeiro, 
sendo responsável técnico por toda a 
rede metropolitana do Rio de Janeiro.

Luiz Alfredo Salomão/PSB – 40012
Candidato a vereador
Engenheiro eletricista (UFRJ), 
especializado em Economia, Luiz 
Alfredo Salomão foi secretário-
-executivo da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República (2009/11). Nos governos 
Brizola foi Secretário de Obras e 
Meio Ambiente (1983/86); e de 
Indústria, Comércio, Ciência e 
Tecnologia (1990/91). Foi Secretário 
de Transportes (2001/02); deputado 
federal constituinte (1987-91), dep. 
federal (1991/95 e 1999/03), dep. 
estadual (1983/87). Líder da bancada 
do PDT na Câmara dos Deputados. 
É prof. e diretor da Escola de Políticas 
Públicas e Gestão Governamental 
(EPPG) e do IUPERJ.

Valdemar Moreira/PMDB – 15247
Candidato a vereador
Engenheiro de segurança do trabalho 
e mecânico, formado pela Fundação 
Técnico Estudantil Souza Marques, 
em 1995, e técnico mecânico desde 
1985, Valdemar Moreira é professor 
de Física e Matemática. Através da 
Comissão e Legislação Participativa 
da Câmara dos Deputados, 
instaurou o PL 7832/2014 e a 
sugestão 43/2015, ambas em defesa 
da estabilidade dos servidores 
públicos. Entre suas bandeiras está a 
preservação das obras do novo Rio de 
Janeiro pós-olímpico para garantir o 
legado da cidade.
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A gerência de processos 
rumo à excelência

Uma visão ampliada de todos os 
envolvidos na produção, incluindo 
fornecedores, clientes, funcionários, 
governo e organizações da sociedade 
civil, e de suas responsabilidades 
e influências na organização é um 

dos principais pontos perseguidos 
por aqueles que buscam no 
gerenciamento de processos um 
caminho para que empresas grandes 
e pequenas sejam mais focadas, 
produtivas e competitivas. A 
proposta de Tadachi Takashina, no 
dia 28 de julho era apresentar as 
vantagens de se aplicar as estratégias 
de gerenciamento de processos desde 
as diretorias até o chão de fábrica. 

Na palestra “Gerenciando por 
processos como diferencial de 
produtividade e competitividade”, 
o subchefe da divisão técnica 
especializada de Engenharia 
Industrial (DEI) falou sobre os 
impactos positivos da estratégia 

no controle de gastos, com uma 
produção sem excessos ou carências. 
Desde o planejamento, passando pelo 
mapeamento, gerenciamento, até as 
avaliações corretivas, a organização 
de processos principalmente nos 
setores de produção – onde é gerado 
o produto principal – é o caminho. 
Logística, jurídico, recursos humanos 
e demais setores executam processos 
de apoio.

Entre os exemplos citados por 
Tadachi está o Prêmio Nacional de 
Qualidade (PNQ), que reconhece 
empresas cujas gestões se destacaram 
por gerarem valor para a sociedade. 
“Existe um modelo de critérios de 
excelência que servem para analisar se 

Tadachi Takashina fala da importância da 
organização de processos na área de produção.

a organização tem bom desempenho 
em dimensões diferentes. São 
eles: clientes, pessoas, resultados, 
liderança, sociedade, estratégia e 
planos, informações, conhecimento.” 
Tadachi explica que tais conceitos se 
somam aos fundamentos do modelo 
de excelência e gestão, esses mais 
abstratos, que englobam, por exemplo, 
liderança transformadora, valorização 
das pessoas e da cultura e geração 
de valor. Para ele, são necessários 
olhares mais específicos para mapear 
processos críticos e identificar 
oportunidades de melhorias de 
negócios. O evento foi realizado pela 
Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) e pela Divisão de Engenharia 
Industrial (DEI).  

Profundamente endividada, a 
companhia de telecomunicações Oi 
apresentou em 5 de setembro o seu 
plano de recuperação judicial. É o 
maior do Brasil, com uma dívida 
de R$ 65,4 bilhões. O documento 
propõe que parte da dívida seja 
convertida em ações até o limite 
de R$ 32,3 bilhões ou que sejam 
pagas até o 11º ano do processo de 
recuperação em parcelas semestrais. 
Parte do setor está preocupado com 
uma das fontes de recursos para 
esses pagamentos: mais de 8.500 
prédios da União, parte da concessão 
da Oi que seriam vendidos pela 
empresa. Isso se tornou possível 
após a ressurreição do projeto de lei 
que permite a transferência de bens 

reversíveis da União – que deveriam 
voltar para o Poder Público ao 
fim do contrato de concessão – 
para empresas privadas da área 
de telecomunicações em troca de 
investimentos em Banda Larga.

Segundo Marcio Patusco, diretor 
de Atividades Técnicas do Clube 
de Engenharia e presidente do 
Conselho Consultivo da Anatel, 
trata-se de um projeto de lei 
oportunista. “O projeto que busca 
modificar o Marco Regulatório 
estava engavetado e só voltou à tona 
quando o impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff começou a tomar 
forma. Os deputados, muitos deles 

favoráveis às operadoras, passaram a 
se movimentar no sentido de passar 
o PL sem debates prévios com a 
sociedade civil.” Para Patusco, que 
vem acompanhando o desenrolar 
do processo junto à Divisão Técnica 
de Eletrônica e Tecnologia da 

Informação (DETI), o que está 
por trás das negociações é a maior 
liberalização das telecomunicações 
no país. “De uma só tacada, 
tiram a Oi da situação em que está 
e promovem a liberalização do 
setor”, alerta Patusco.

A caminho de maior liberalização
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DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS: Artur Obino Neto; Carlos Antonio Rodrigues Ferreira; João Fernando Guimarães Tourinho; Márcio Patusco Lana Lobo

DIVISÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS

CIÊNCIA E TECNOLOGIA (DCTEC): Chefe: Ricardo Khichfy; Subchefe: Clovis Augusto Nery | CONSTRUÇÃO (DCO): Chefe: Luiz Carneiro de Oliveira; Subchefe: Manoel Lapa e Silva | ELETRÔNICA 
E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DETI): Chefe: Jorge Eduardo da Silva Tavares; Subchefe: Marcio Patusco Lana Lobo | ENERGIA (DEN): Chefe: Mariano de Oliveira Moreira; Subchefe: Marco 
Aurelio Lemos Latgè | ENGENHARIA DE SEGURANÇA (DSG): Chefe: Estellito Rangel Junior; Subchefe: Aloisio Celso de Araujo | ENGENHARIA DO AMBIENTE (DEA): Chefe: Paulo Murat de 
Sousa; Subchefe: Anibal Pereira de Azevedo | ENGENHARIA ECONÔMICA (DEC): Chefe: Katia Maria Farah Arruda; Subchefe: Francisco Antonio Viana de Carvalho | ENGENHARIA INDUSTRIAL 
(DEI): Chefe: Nilo Ruy Correa; Subchefe: Newton Tadachi Takashina | ENGENHARIA QUÍMICA (DTEQ): Chefe: Maria Alice Ibañez Duarte; Subchefe: Simon Rosental | ESTRUTURAS (DES): 
Chefe: Antero Jorge Parahyba; Subchefe: Roberto Possollo Jerman | EXERCÍCIO PROFISSIONAL (DEP): Chefe: Jorge Luiz Bitencourt da Rocha; Subchefe: Fatima Sobral Fernandes | FORMAÇÃO DO 
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Segurança de barragens

No dia 30 de agosto a Divisão 
Técnica Especializada de Geotecnia 
(DTG) recebeu o engenheiro civil 
Jean-Pierre Paul Rémy, ex-professor 
da Coppe, para a palestra “Lições 
aprendidas com o monitoramento 
do desempenho e com a avaliação”. 
O assunto está na pauta do dia:  
por que, apesar de as barragens 
sempre darem sinais de piora antes 
de sua ruptura, os casos evoluem até 
o seu rompimento sem intervenções 
que impeçam a catástrofe? Segundo 
Jean-Pierre, a barragem mais antiga 
do mundo, ainda em uso na Síria, 
tem 3.000 anos. Se uma barragem 
rompe, isso significa que não houve 

manutenção suficiente ou, na sua 
concepção e construção, erros 
de projeto comprometeram sua 
estabilidade para sempre. 

Jean-Pierre destacou o relevante 
papel do engenheiro geotécnico 
no diagnóstico de problemas e na 
correção de incidentes em barragens 
e destacou a importância de se 
pensar em todas as possibilidades 
de acidentes na fase de projeto. 
Deve se considerar todos as 
possibilidades de rupturas. Todas as 
perguntas possíveis devem ser feitas 
e respondidas. Erros de projeto 
ocorrem quando isso não acontece. 
A queda da ciclovia no Rio, embora 
não tenha relações com barragens, 
é um bom exemplo. “Uma das 
principais conclusões do laudo 
pericial do Crea acerca da ciclovia é 
que faltavam estudos oceanográficos 
dos efeitos das ondas. Ninguém 
estudou o problema. Não foi feita 
a pergunta e o acidente se deu por 
isso. E isso acontece também em 
barragens”, destacou o professor.

Jean-Pierre falou sobre a 
importância da independência do 

profissional e afasta crenças de  
que a estabilidade das barragens  
tem relação direta com o tempo. 
“Em análise de mais de mil 
barragens e de incidentes ao longo 
do tempo, ficou claro que a maior 
parte acontece nos primeiros anos. 
Após isso, há uma constância de 
números de incidentes por ano 
mesmo depois dos 100 anos. 
Cinquenta anos de operação 
aparentemente bem sucedida  
não garantem nada em relação ao 
futuro das barragens”, destacou. 
Sobre os profissionais que fazem  
as inspeções, o professor assinalou  
a necessidade de que o trabalho  
seja feito sem pressões em relação  
ao tempo ou resultado. Segundo  
o professor, alguns clientes buscam 
os fatos, uma estimativa real da 
situação. Outros gostariam de 
direcionar a opinião do consultor  
no sentido de seus próprios objetivos 
e interesses. “Eventualmente,  
não há outra possibilidade a não 
ser se retirar do trabalho se  
o cliente sonega informações,  
vicia dados relevantes ou exerce 
pressão para obter uma opinião 
favorável”, destacou.

Engenheiro civil Jean-Pierre Rémy: olhar 
atento a todas as possibilidades de rupturas.

Nas eleições Clube de Engenharia 
2016, além do Terço do Conselho 
Diretor, também foram eleitas as 
comissões executivas de três  
Divisões Técnicas Especializadas 
(DTEs). O pleito eleitoral marcou 
o nascimento da vigésima DTE, 
de Petróleo e Gás (DPG), chefiada 
por Paulo Cesar Smith Metri, que 
pretende fazer dela um espaço de 
militância pelos interesses nacionais 
junto ao legislativo e executivo.  
“A DPG vai interagir com outras 
forças sociais para que o patrimônio 
não seja dilapidado”, afirma. 
Integram ainda a DPG, Fernando 
Leite Siqueira (subchefe), Abilio 
Valerio Tozini e Affonso Paulo 
Gilano de Mello (secretários). 

Também foi eleita a comissão 
executiva da DTE de Estruturas 
(DES), composta por Antero  
Jorge Parahyba (chefe), Roberto 
Possollo Jermann (subchefe) e 
Robson Dutra da Veiga (secretário) 
e a DTE de Recursos Minerais, 
que tem à frente Ana Maria Netto 
(chefe), Pedro Henrique Vieira 
Garcia (subchefe), Arthur Eduardo 
Diniz Gonçales Horta e Pedro Igor 
Veillard Farias (secretários).

Fóruns técnicos do 
Clube fortalecidos
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POLÍTICA PÚBLICA

Lixo urbano: grande desafio nas eleições municipais 

O cenário é caótico: todo dia, 
a cidade do Rio produz 10 mil 
toneladas de lixo. Menos de 3% são 
reciclados. A maior parte do lixo seco 
e do úmido,  com restos de comida 
que se tornam chorume, vai para 
aterros sanitários. O preço médio 
para destinar uma tonelada de lixo é 
de 60 a 100 reais, ou um gasto diário 
de 600 mil a um milhão de reais. 

Na visão do engenheiro e 
conselheiro Adacto Ottoni, tudo 
isso poderia se resolver com um 
outro modelo de gestão das cidades, 
mais especificamente no que se 
refere a lixo e esgoto. O sistema 
atual não é sustentável econômica 
e ambientalmente. O especialista 

em Engenharia Sanitária e Meio 
Ambiente destaca o papel dos 
catadores nesse processo. “A coleta 
seletiva pode acontecer por meio do 
trabalho de catadores, a partir de 
campanhas de educação ambiental 
e de mídia. O lixo seco pode ser 
reciclado e voltar às indústrias, 
substituindo a compra de matéria- 
-prima, gerando economia”, destaca. 
Com uma política sustentável de 
coleta seletiva, podendo chegar aos 
30% de reciclagem para o lixo seco, 
atinge-se o efeito de escala e torna- 
-se interessante economicamente 
para o empresariado, incluindo o 
mercado secundário da reciclagem.

Já o professor Cicero A. P. 
Pimenteira, da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), entende que a ação dos 
sucateiros é importante, mas o 
Poder Público precisa assumir seu 
papel e estabelecer políticas de 
governo de estímulo para que a 
população separe seu lixo e que haja 
coleta seletiva e destinação para 
a reciclagem. “As duas iniciativas 
devem existir em paralelo porque 
o que leva alguém a coletar lixo 
para sobreviver é o baixo custo de 
oportunidade. À medida que o 
poder aquisitivo da população sobe, 
ela abandona essa atividade e aí 
entra a coleta seletiva.”

Considerada realista e de execução 
possível, a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos tem seis anos e 
ainda assim não é aplicada pelas 
prefeituras brasileiras. No texto, o 
artigo nono define as prioridades 
para a destinação de lixo: a não 
geração de resíduos por meio do 
estímulo ao consumo consciente; a 
redução do consumo e descarte, que 
se torna possível com produtos de 
vida útil mais longa, uso de sacolas 
retornáveis etc; a reciclagem do 
material descartado; e a reutilização, 
ambas a partir da coleta seletiva. No 
entanto, a maioria das cidades prioriza 
o descarte em aterros sanitários. 
O plano nacional dá base para a 
elaboração de planos estaduais e 
municipais, que são condições para 
o acesso a recursos da União para a 
implantação. A Lei não prevê punição 
para o não cumprimento das metas.

Segundo Pimenteira, a lei não é 
de difícil execução. “A dificuldade 
no texto é de fazer um correto 
planejamento. Seis anos é tempo 
suficiente para que tivéssemos 
planos municipais de manejo de 
resíduos bem elaborados. Às vezes 
as prefeituras não têm corpo técnico 
para isso, mas há universidades, 
centros acadêmicos, empresas de 
engenharia e consultorias que 
podem entregar esse planejamento 

pronto para as prefeituras, que só 
executariam. E os governos teriam 
de convencer a indústria a absorver 
produtos oriundos da coleta seletiva 
para reciclagem”, explica.   

A falta de vontade política  
em direção a uma solução é 
consenso. Não há nenhum  
grande empecilho que represente 
um entrave tamanho que não 
permita que a lei saia do papel.  
Mas há interesses diversos 
envolvidos e suas relações com  
as decisões políticas. Quem  
sairia perdendo, segundo Ottoni, 
seriam as grandes empresas dos 
aterros sanitários, que ganham 
muito para receber e descartar 
no solo grande parte do lixo das 
cidades. Essas empresas teriam  
que se readequar e investir mais  
no mercado da reciclagem. 

Para Pimenteira, a questão é de 
convencimento: “O custo aumenta 
se você segrega o lixo na fonte. 
É preciso readaptar caminhões 
etc. Deslocar toneladas de lixo 
gera recursos para a empresa que 
transporta e o aterro ganha pela 
tonelada recebida. Sem dúvida, 
dentro das prefeituras questões 
políticas envolvem as opções de 
transbordo e disposição final nos 
aterros sanitários”.

Proposta: política sustentável de coleta seletiva.
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