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Civilização em xeque: o futuro pós-covid-19
a pandemia da Covid-19 mergulhou o mundo 
em uma crise mundial. a tragédia exigiu que 
organizações internacionais lançassem mão, 
no limite, de todos os recursos e tecnologias 
possíveis para conter o avanço da doença. relações 
diplomáticas entre os países estão sendo afetadas. 
as bolsas de valores em todo o mundo registram 
oscilações que demonstram a vertiginosa queda 
de confiança para investimentos no futuro 
próximo. a crise da saúde no brasil soma-se à 
crise das políticas industriais, sociais e ambientais. 
Como reorganizar as economias em um mundo 
globalizado pós-pandemia? Quais os riscos de 
uma escalada nas tensões internacionais? Como 
atuar para estabilizar o pilar do capitalismo atual? 
o jornal do Clube de engenharia ouviu o vice-
presidente da Casa, empresário Márcio Fortes, 
sobre essas e outras questões vitais para o futuro   
do planeta.
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Universidades no 
front da inovação

Instituições públicas lideram 
a execução de projetos no 
combate ao coronavírus.

Em defesa do 
conteúdo local

Um País comprometido com 
a agenda do desenvolvimento 
e da soberania nacional.
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Árvore em 
extinção em 
Copacabana

a luta em defesa de um patrimônio 
natural único: o jacarandá-da-mata, de 
nome científico Couratari pyramidata 
localizado no Parque da Chacrinha.

Sae

Apresentação 
pública de 
monografias

Secretaria de apoio ao estudante de 
engenharia (Sae) aproxima jovens 
engenheiros das áreas de conhecimento 
do Clube de engenharia.
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o prefeito Marcelo Crivella, a pretexto de gerar recursos para o enfrentamento das crises 
sanitária e econômica oriundas da pandemia da Covid-19, submeteu à Câmara dos vereado-
res, em regime de urgência, Projeto de lei Complementar (PlC 174/2020) que autoriza o 
descumprimento da legislação urbanística em vigor, que provém da participação da sociedade, 
ouvida a opinião de empresários, de associações comunitárias, de entidades da sociedade ci-
vil e de especialistas, arquitetos e urbanistas, mediante compensações financeiras. Institui-se, 
assim o vale-tudo, caracterizado, entre outros, pelo desrespeito a gabaritos, pela anarquia nas 
limitações de uso, pela permissão de construir em áreas preservadas. a nossa cidade, Patri-
mônio Cultural da Humanidade, caso esse projeto de lei venha a ser aprovado, sofrerá danos 
permanentes, irreversíveis, desfigurando a sua fisionomia.

o Clube de engenharia, com posição firmada em defesa do planejamento urbano como me-
lhor meio para ordenar a ocupação do espaço em que vivemos, conclama os vereadores a re-
jeitarem o PlC 174/2020, pois desconstrói sumariamente as conquistas das últimas décadas, 
consubstanciadas na criação do Conselho Municipal de Política Urbana (CoMPUr) e na 
instituição de procedimentos participativos na elaboração e nas revisões do Plano diretor de 
nossa cidade.
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A questão dos bens do serviço de telefonia fixa
TeleCoMUnICaçõeS

A Lei Geral de Telecomunicações (LGT), de 
1997, e os Contratos de Concessão do Serviço de 
Telefonia Fixa Comutado (STFC) determinaram 
que os bens associados a este serviço fossem listados 
e acompanhados pela Anatel desde os leilões da 
privatização, em 1998. O objetivo era que, ao 
final desses contratos, tais bens retornassem à 
União e pudessem ser novamente licitados para dar 
continuidade à prestação do serviço.

Não obstante esta necessidade, a Anatel não 
realizou o acompanhamento durante anos a fio, 
fato que resultou em condenação por parte do 
Tribunal de Contas da União (TCU), que, em 
seguidos acórdãos, recriminou a postura da agência, 
o que finalmente resultou na exigência de que esta 
lista de bens fosse apresentada em 210 dias, prazo 
este que se encerra em maio de 2020.

Em meio a esse imbróglio, duas Consultas 
Públicas da Anatel (Migração das Concessões 
para Autorizações e Continuidade da Concessão, 
ambas do STFC) foram emitidas em 2020, com 
uma interpretação particular da agência sobre o 
que ela considera bens reversíveis, completamente 
contrária ao que determina a LGT e os Contratos 
de Concessão, o que também foi motivo de 
repreensão do TCU em votação, unânime de seu 
plenário, contrária à posição da Anatel.

Sendo assim, a Coalizão Direitos na Rede, que 
reúne entidades da sociedade civil atuantes na 
preservação dos direitos do cidadão nas redes de 
telecomunicações, emitiu uma nota de repúdio, 
publicada a seguir, às Consultas Públicas da 
Anatel, no entendimento do enorme prejuízo que 
suas aprovações acarretarão ao erário e à sociedade 
brasileira.

Repúdio às Consultas Públicas da Anatel que versam 
sobre bens reversíveis do STFC

a Coalizão direitos na rede vem a público denunciar as Consultas Públicas da anatel 
nº 5 (regulamento de adaptação das Concessões do STFC para autorização) e nº 19 
(regulamento de Continuidade de Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado) , 
que abordam, em ambos os casos, o tratamento dos bens reversíveis do Serviço de Tele-
fonia Fixo Comutado – STFC. ao utilizar nos seus textos a visão funcionalista dos bens 
reversíveis, que representa um prejuízo inadmissível ao erário, com penalização da socie-
dade brasileira, em detrimento da visão patrimonialista, entram em conflito com matéria 
já julgada em acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU – (acórdão 2142/2019 
de 11/09/2019), com votos em Plenário que configuraram derrota da anatel por 10 x 0. 
no sentido de esclarecer, ressaltamos alguns pontos em que as consultas públicas citadas 
entram em colisão com o acórdão do TCU: no voto do Ministro relator Walton alencar 
rodrigues: “neste voto, explicitei várias das condutas censuráveis da anatel, dentre as 
quais haver se omitido em todo o processo, não cumprindo as obrigações que lhe foram 
impostas pela lGT. depois, instituir procedimento absolutamente ineficaz de controle 
de bens, com base em interpretação contrária à norma legal, aos contratos e ao seu pró-
prio regulamento, fazendo prevalecer convicções pessoais de alguns agentes, em detri-
mento dos termos expressos da lei”. no voto do Ministro benjamim Zymler: “do acima 
exposto, fica patente que toda a atuação do ente regulador foi pautada pela premissa de 
que os bens reversíveis só deveriam ser controlados visando garantir a prestação de um 
serviço adequado. Por via de consequência, foram negligenciadas as preocupações de 
cunho patrimonial, que, consoante exposto acima deveriam ser igualmente prioritárias 
em decorrência dos elevados valores envolvidos”. Sendo assim, repudiamos os termos 
contidos nas consultas públicas mencionadas, que devem procurar se alinhar com o esta-
belecido no acórdão do TCU, e que, portanto, necessitam ser recolhidas e alteradas, para 
principalmente preservar a segurança jurídica relacionada aos procedimentos associados 
aos bens reversíveis dos contratos de concessão do STFC. 

Coalizão Direitos na Rede
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Neste momento em que muitos deixaram de exercer 
suas atividades rotineiras, e por prevenção e senso 
de coletividade ficam em casa, as instituições de 
ensino superior públicas vêm trabalhando intensa-
mente. E não nas atividades rotineiras de ensino, 
e sim na execução de projetos que contribuam, de 
imediato, com o combate ao Coronavírus. Des-
de iniciativas de solidariedade via aplicativos, 
passando por compilação e divulgação de núme-
ros confiáveis, até a produção de equipamentos 
fundamentais para os profissionais de saúde, são 
os professores, pesquisadores, alunos e técnicos das 
universidades os que se destacam neste momento 
único no mundo e no Brasil. 

COmbATE AO COROnAvíRuS: 
universidades no front da inovação

deSTaQUe

Produção e otimização
Uma das principais frentes de trabalho tem sido na 
fabricação de material para uso diário nas unidades 
de saúde. a escola de engenharia da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF) tem trabalhado 
na fabricação, com impressoras 3d, de face shiel-
ds (tipo de “escudo” transparente para o rosto), 
duplicadores em Y para ventiladores mecânicos 
(para que possam servir a duas pessoas ao mesmo 
tempo), conexões T para nebulização neonatal; 
videolaringoscópios (equipamento para intubação 
rápida e segura), e balaclavas de proteção total 
(ePI feito de TnT não hospitalar, viseiras e más-
caras de sobreposição que cobrem toda a cabeça).  
os produtos foram desenhados pelo engenheiro 
ambiental lucas Getirana, conselheiro do Clu-
be de engenharia e pesquisador do laboratório 
de Monitoramento e Modelagem do Sistema 
Climático (laMMoC). lucas é um dos 121 
voluntários da Frente-UFF, que também produz, 
na área têxtil, máscaras de tecido e pijamas para os 
hospitais, beneficiando entre os dias 31 de março e 
26 de maio 150 instituições. além da UFF, outra 
universidade empenhada na produção em larga 
escala de face shields é a Universidade do estado do 
rio de janeiro (Uerj), com o projeto FaceShield 
nova Friburgo, que distribui o ePI em municípios 
de todo o rio de janeiro e mais três estados. 

Gabinete ampliado de Crise para assessoramen-
to ao governo estadual e pode ser acessado em: 
https://dadoscovid19.cos.ufrj.br/.

já a Universidade Federal do estado do rio de 
janeiro (Unirio) desenvolveu um sistema de fácil 
utilização para qualquer usuário de internet saber 
se tem suspeita de coronavírus. o site faz uma 
espécie de pré-diagnóstico com perguntas simples 
aos usuários e comunicando se está saudável ou se 
deve procurar atendimento clínico. o teleatendi-
mento, disponível em https://bit.ly/covidunirio, 
foi desenvolvido pela diretoria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (dTIC), em parceria 
com a diretoria de PósGraduação da Pró-reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (ProPGI) 
e a empresa avMb Soluções em TI. 

Parcerias Estratégicas 
Para contribuir com a resolução da falta de venti-
ladores mecânicos, instituições (entre elas o Clube 
de engenharia), empresas, engenheiros e outros 
profissionais, em parceria com professores e alunos 
do Centro Federal de educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca (Cefet-rj) uniram-se, volunta-
riamente, para recuperar os equipamentos do estado 
do rio de janeiro, além da possibilidade de produção 
de novos aparelhos com impressão 3d. outra parce-
ria estratégica é a soma de esforços da Universidade 
de São Paulo (USP) e do Centro Tecnológico da 
Marinha em São Paulo (CTMSP) para a produção 
em escala do ventilador pulmonar emergencial Inspi-
re, desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da 
escola Politécnica (Poli). e, finalmente, um Grupo 
Multidisciplinar de assessoramento Científico foi 
criado pelo Instituto Militar de engenharia (IMe) 
com a finalidade de apoiar a Sociedade no enfrenta-
mento à CovId-19 e na mitigação de suas conse-
quências. o grupo analisa a situação e, pela aplicação 
de ferramentas de pesquisa científica e de engenha-
ria, identifica alternativas de enfrentamento viáveis e 
aplicáveis no menor prazo possível. 
em praticamente todos os estados brasileiros uni-
versidades e instituições públicas deram contribuição 
vital para minimizar a dor de tantas perdas e comba-
ter a tragédia que se abate sobre o país e o mundo.

em paralelo à produção de equipamentos capazes de 
baratear e otimizar máquinas e produtos já utilizados 
nos hospitais, a Coppe/UFrj vem desenvolvendo, 
em parceria com a Petrobras, ventiladores pulmo-
nares mecânicos para atender a demanda urgente 
do sistema de saúde. Para a produção do ventilador, 
a petroleira colocou à disposição as impressoras 3d 
instaladas em seu centro de pesquisa, e seus espe-
cialistas com conhecimento em transição da fase 
de prototipagem. outra instituição que se uniu ao 
projeto foi a eletrobras, que através do Centro de 
Pesquisas de energia elétrica (Cepel) realizou os 
primeiros ensaios para avaliação de compatibilidade 
eletromagnética do equipamento. Passo importante 
para a obtenção de um protótipo definitivo.   

Acesso à informação
desde os primeiros casos da doença no brasil, 
prevenção é a palavra-chave. Mas a prevenção só 
é possível com informação, seja sobre cuidados 
ou sobre a dimensão que a epidemia vem toman-
do nos estados e municípios. Por isso, algumas 
instituições de ensino se dedicaram a desenvolver 
aplicativos. no caso da Universidade Federal do 
rio de janeiro (UFrj), uniram-se pesquisadores 
do Programa de engenharia de Sistemas e Com-
putação da Coppe/UFrj e do Instituto Tércio 
Pacitti de aplicações e Pesquisas Computacionais 
para desenvolver um sistema, disponível online, 
que acompanha a evolução da pandemia com 
números e gráficos. o sistema já é utilizado pelo 

Impressoras 3D e produção de tiaras para face shield da UFF
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Embraer deve se manter como 
empresa nacional

deSTaQUe eMbraer

Lucas Getirana é engenheiro ambiental, 
mestrando, projetista-chefe da Frente-UFF e 
conselheiro do Clube de Engenharia.

Aprendizado à frente dos ricos 
desafios das ações sociais 
“o projeto me tirou da zona de 
conforto. Tenho toda a minha formação 
na engenharia ambiental e mestrado 
na área de engenharia de biossistemas. 
Meu trabalho com a medicina, apesar 
de as questões ambientais e sanitárias 
terem uma intercessão direta com a 
questão da saúde pública, nunca se deu 
de forma específica e aplicada dentro 
de hospitais. É um desafio,  mas ao 
mesmo tempo é uma possibilidade 
de aprendizado que tem sido muito 
importante. Como projetista-chefe 
junto à Frente-UFF, para a criação 
de protótipos leio tudo que existe 
relacionado aos produtos que estamos 
fazendo, e isso tem sido muito 
enriquecedor. 
Também é muito desgastante, porque 
é um momento em que estamos numa 
disputa contra um vírus que ninguém 
esperava. estamos lutando contra o 
tempo. Cada minuto que passa sem 
que a gente consiga aprovar mais um 
protótipo pesa nas minhas costas, 
porque as pessoas estão morrendo 
diariamente. Por outro lado, toda vez 
que conseguimos realizar a produção 
de um novo protótipo, entregar para as 
equipes médicas, e receber o feedback 
deles com fotos de pacientes curados, da 
equipe trabalhando com tranquilidade, 
entendendo que estavam seguras, isso é 
muito bom!
Sinto que nesse momento a sociedade 
civil começa a enxergar com novos 
olhos as universidades e esse está 
sendo um ponto muito importante. 
as universidades estão conseguindo 
mostrar o quanto têm conseguido 
contribuir com a sociedade nessa luta. 
essa é a nossa função. e isso tem sido o 
fundamental do nosso trabalho”.

em março de 2019 o Clube de engenharia apon-
tou a grande perda para o país quando da aprova-
ção, por parte dos acionistas, da venda de 80% da 
divisão comercial da embraer para a boeing. o 
negócio, avaliado em 4,2 bilhões de dólares, en-
tregaria à empresa americana a história, o conhe-
cimento técnico e a experiência da terceira maior 
fabricante de aeronaves comerciais do mundo e a 
terceira maior empresa exportadora do brasil. e 
mais: colocaria em risco 18 mil trabalhadores, dos 
quais 7 mil deles engenheiros.

de nada adiantou a golden share que o Gover-
no Federal manteve na embraer desde a sua 
privatização, em 1994. em tese, a ação especial 
foi criada para que o Governo interviesse, quan-
do necessário, nos rumos da empresa, dada sua 
importância estratégica aos interesses nacionais. 
a embraer, inclusive, é responsável por fornecer 
aeronaves para as Forças armadas. no entanto, o 
governo federal autorizou o negócio.

recentemente a situação se alterou. a boeing 
desistiu do negócio, sem especificar os motivos que, 
no entanto, parecem estar vinculados aos proble-
mas do boeing 737 Max, proibido de voar há mais 
de um ano e à  crise econômica advinda da pande-
mia de Covid-19, que atingiu fortemente a indús-
tria aeronáutica e o setor aéreo mundial.

A Embraer é a terceira maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo.

wikipedia

Todavia, tal situação apresenta um lado positivo 
aos interesses nacionais. Isto porque a embraer in-
forma que busca, junto  ao bndeS, a possibilida-
de de um aporte de até 1 bilhão de reais do banco 
público, para resistir à crise atual. 

o apoio do bndeS à embraer seria parecido 
com o do governo americano à indústria auto-
mobilística, especialmente a General Motors, 
quando da crise financeira de 2008. a ideia é 
realizar um aporte financeiro para assegurar que 
a empresa, uma das mais importantes do país, 
continue de pé. 

a parceria estatal e empresarial será primordial 
para garantir empregos, a liquidez financeira, e 
também o lugar da embraer como uma das com-
panhias mais estratégicas do brasil. 

o momento atual pede um planejamento 
minucioso do Governo Federal em todas as 
áreas de interesse da nossa economia. as ações 
urgentes para garantir o auxílio emergencial aos 
que perderam sua renda em meio à pandemia, 
atreladas ao plano de socorro a estados e 
Municípios e aos investimentos cruciais na área 
da saúde, devem ter lugar ser acompanhadas de 
um plano de auxílio às empresas nacionais, sejam 
as micro, pequenas e médias, sejam as grandes, 
como a embraer. 
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Em 31 de dezembro de 2019, a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) foi alertada por autorida-
des chinesas da ocorrência de vá-
rios casos de pneumonia na cidade 
de Wuhan, província de Hubei. 
O causador parecia ser um novo 
tipo de coronavírus, nunca antes 
identificado em seres humanos. Foi 
o início da maior crise de saúde de 
nossos tempos e do maior desafio às 
estruturas globais desde a Segunda 
Guerra Mundial: a pandemia da 
Covid-19. Em cinco meses, o rit-
mo do mundo diminuiu, milhões 
de pessoas foram infectadas, siste-
mas de saúde de países desenvol-
vidos e em desenvolvimento foram 
sobrecarregados, e uma recessão 
econômica inédita se desenha no 
horizonte.

mundo mobilizado para a recessão inédita 
que se desenha no horizonte

o PaíS

Shutterstock

Escalada da crise
os coronavírus humanos são vírus 
comuns estudados desde os anos 
1960 e conhecidos por causar do-
enças respiratórias, como gripes 
e pneumonias. o SarS-Cov-2 
(nome oficial do novo coronavírus), 
no entanto, tem transmissibilidade 
muito alta, espalhando-se rapida-
mente por gotículas expelidas por 
tosse. o maior medo passou a ser que 
um número muito grande de pessoas 
ficasse doente ao mesmo tempo e, 
mesmo que a maioria tivesse sinto-
mas leves, os casos graves fossem tão 
numerosos a ponto de os sistemas de 

saúde nacionais colapsarem. o medo 
de ontem é hoje uma assustadora 
realidade, e o mundo assistiu, nos 
últimos meses, ao horror de países 
como Itália, espanha, eUa e brasil, 
entre outros, incapazes de cuidar de 
todos os doentes.

até 26 de maio, segundo a oMS, 
foram 5,4 milhões de infectados 
em todo o mundo, com 343,5 mil 
mortes. o brasil já é o segundo país 
com maior número de casos, ultra-
passado apenas pelos eUa: por aqui 
já são mais de 391 mil casos, com o 
número de mortes passando de 24,5 
mil. Trata-se de números muito aci-
ma dos últimos surtos causados por 
coronavírus, seja a MerS (Síndro-
me respiratória do oriente Médio), 
que causou 861 mortes em 2012, 
seja a SarS (Síndrome respirató-
ria aguda Grave), que matou 774 
pessoas em 2003. 

a fim de achatar a curva de casos, 
isto é, diminuir a velocidade de 

transmissão da doença, o isolamento 
social se tornou a medida de preven-
ção mais adotada por países, ao lado 
das campanhas de higienização de 
mãos e superfícies. Com a desace-
leração da vida social, aos poucos a 
crise da saúde chegou à economia.

Hoje, entre os maiores desafios, 
estão a corrida por pesquisas para 
descobrir o melhor tratamento ou 
a cura para a doença; a sobrecarga 
ou colapso dos sistemas de saúde 
nacionais, que não têm leitos sufi-
cientes para os doentes mais graves. 
além disso, há a dificudade de se 
produzir e abastecer hospitais com 
testes rápidos (para isolar doen-
tes), respiradores mecânicos (para 
pacientes graves), e equipamentos de 
proteção individual (para segurança 
dos profissionais da saúde). Parale-
lamente, a paralisação da economia 
levou ao temor, já inevitável, de uma 
recessão global mais grave que a de 
1929 e a de 2008.

Faltam lideranças
apesar de a prioridade agora ser 
reunir esforços para conter o avanço 
da doença e salvar vidas, a ameaça 
da recessão global torna vital que 
países e organizações dialoguem 
para traçar princípios para um mun-
do pós-pandemia. 

o jornal do Clube de engenha-
ria conversou com Márcio Fortes, 
vice-presidente da entidade, para 
entender que desafios se mostram 
no cenário global. engenheiro Civil 
especialista em desenvolvimento 
Urbano, Fortes tem larga experiência 
na gestão pública e privada em áreas 
como economia, Comércio e Indús-
tria, tendo passagens em cargos de 
liderança no Ministério da Fazenda, 
bndeS, Federação das Indústrias 
do estado do rio de janeiro (Firjan), 
Petrobras, Conselho empresarial 
para o desenvolvimento Sustentável 
(organismo ligado à organização 
das nações Unidas, onU), Conse-
lho Monetário nacional, Fundação 
Getúlio vargas (FGv) e Pontifícia 
Universidade Católica (PUC), entre 
outros. Foi deputado federal por dois 
mandatos e presidente da joão Fortes 
engenharia.

“a crise atual tem um componente 
gravíssimo que é a absoluta falta de 
líderes capazes de conduzir acordos e 
esforços comuns para a reorganização 
mundial e a retomada da economia”, 
afirma Fortes. “em consequência, 
as instituições perderam força, num 
momento em que já havia sérios 
questionamentos sobre seu papel. 
refiro-me às lideranças europeias, 
recentemente machucadas pelo 
brexit e pelas tentativas de agressão 

A questão de fundo é a necessidade de redefinição do papel do Estado na economia, refletindo sua obrigação 
de zelar por todos os aspectos da vida dos países
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ao sistema democrático que é a base 
da União europeia. a liderança norte 
americana é desastrosa, interferin-
do danosa e gravemente na questão 
asiática e suas relações com novas 
fronteiras, como a américa latina e 
a África”, critica ele.

as bolsas de valores em todo o mun-
do registram oscilações que demons-
tram a vertiginosa queda de confiança 
para investimentos no futuro próxi-
mo. Para Fortes, organismos finan-
ceiros internacionais deveriam atuar 
para conter essa queda, mas sofrem 
com críticas que já se multiplicavam 
antes da pandemia. “o FMI, o banco 
Mundial, o bId e a própria onU são 
criações consequentes do término da 
Segunda Guerra Mundial. Sua capa-
cidade de atuar é balizada pela ordem 
mundial então existente e constituída. 
o Mercado de Capitais, na dimensão 
e importância de nossos dias, também 
é parte deste Sistema, hoje contes-
tado. a operação do chamado ‘Mer-
cado’ atende a critérios que fazem 
confundir os prazos de realização 
de resultados, avaliação primária de 
setores de atividade, má compreensão 
de relações internacionais e perda da 
importância e do papel de indutor 
de efetivos investimentos”, explica o 
engenheiro, que entende que, a curto 
prazo, vai ser muito difícil que gran-
des investidores consigam avaliar suas 
perdas, ganhos, valores e princípios. 
“Qualquer notícia em nossos dias 
parece precipitada e pouco abalizada. 
não vejo, portanto, como governos 
e entidades internacionais possam 
participar neste momento”, lamenta. 

Salvar vidas é salvar a 
economia
Cresce no brasil a contestação das 
medidas de saúde recomendadas por 
autoridades, principalmente o isola-
mento social. a justificativa é de que 
é necessário “pensar na economia”. 
Para Márcio Fortes, no entanto, é 
importante lembrar que “salvar vidas 
é salvar a economia”. 

“a questão de fundo é a necessidade 
de redefinição do Papel do estado na 
economia, refletindo sua obrigação 
de zelar por todos os aspectos da vida 
dos países”, explica ele. assim, polí-
ticas sociais como o auxílio emer-
gencial, aprovado no início de abril 
no Congresso nacional, se tornam 
medidas básicas para garantir que os 
mais prejudicados — famílias pobres 
e trabalhadores informais — tenham 
recursos mínimos para sobreviver à 
crise. além disso, políticas de apoio 
a empresas são essenciais para frear 
os impactos na economia, como o 
desemprego.

“Certamente o modelo empresarial 
mudou e continuará em transforma-
ção por muito tempo. o estímulo ao 
trabalho remoto, a descentralização, 
a terceirização da produção sob con-
trole, as cadeias de suprimentos mais 
sólidas e novos conceitos em termos 
de relações trabalhistas são eviden-
tes”, avalia Márcio Fortes.

Tensão geopolítica
nessa dinâmica, as relações diplo-
máticas e comerciais entre os países 
estão em jogo. no início de abril, os 
eUa foram acusados pela alema-
nha de desviar 200 mil máscaras de 
proteção hospitalar que iriam da 
Tailândia para o país europeu. a 
França também fez acusação simi-
lar. os americanos teriam oferecido 
um valor mais alto pela carga. Pro-
blema similar aconteceu também 
com equipamentos que viriam para 
o brasil.

Fortes lembra que o mundo é cada 
vez um só, por isso é grande o risco 
de uma escalada de tensões. “a Chi-
na, enquanto um país de economia 
forte, peculiar sociologia e detentor 
de tecnologia de ponta, tanto ele-
trônica quanto farmacêutica, faz ex-
plodir a rivalidade com os eUa. a 
China nunca foi antes considerada e 
respeitada como nação no pequeno 
grupo dominante do cenário mun-
dial. natural que, em decorrência 
dos fatos atuais, a posição americana 
e mesmo dos outros países ociden-
tais, como o nosso, seja impactada”, 
aponta Fortes. 

“no ano de 2020, até agora, a 
China, digamos, ‘ganhou a guer-
ra’. Sua liderança, seu modelo de 
organização política e sua influência 
no Sudeste asiático fazem crescer 
sua posição de liderança mundial. 
Isso não será facilmente absorvido 
nos próximos tempos”, avalia ele. 
“nossa posição brasileira precisa ser 
cautelosa e manejar bem o interesse 
nacional. não devemos nos colocar 
automaticamente como ‘aliados’ dos 
estados Unidos, até porque somos 
concorrentes da américa do norte 
em suprimento de bens e mesmo 
serviços. Há também questões para-
lelas que acirrarão tensões, como os 
interesses dos vários países europeus, 
a posição da índia (importantíssi-
mo) e a movimentação da África e 
da oceania”, explica.

Reavivar o interesse pela 
Ciência
o brasil vive há anos, entre outras 
crises, também uma crise na educação: 
os seguidos cortes e contingenciamen-
tos de recursos públicos para ensino, 
pesquisa e extensão nas universidades 
públicas se mostram hoje uma decisão 
mais que equivocada. Isso porque, aqui, 
são as universidades públicas as princi-
pais instituições de pesquisa, inclusive 
na área de saúde, bioquímica e farmá-
cia. a dificuldade em se produzir testes 
ou mesmo avançar nas pesquisas sobre 
tratamento e cura no país são reflexos 
da falta de recursos, inclusive humanos.

“Pode parecer até redundante, mas 
a crise que passamos é também uma 
oportunidade para reescrever os 
conceitos de educação e ciência. ao 
mesmo tempo, constata-se que a de-
pendência absoluta de conhecimento 
existente em outros países torna mui-
to vulnerável nosso País. várias saídas 
serão propostas, mas parece-me que 
devemos reforçar nossas instituições, 
inclusive com cada vez mais inter-
câmbio e presença internacional”, 
sugere Fortes. 

“não haverá desconstrução da crença 
na ciência e no desenvolvimento tec-
nológico”, defende ele. “ao contrário, 
tanto os governos quanto as empresas 
incentivarão cada vez mais a inova-
ção e a adoção de valores e técnicas 
pioneiras”, acredita o engenheiro.

brasil Amanhã
o cenário pós-crise está aberto. Muitos são os desafios, e o esforço da socie-
dade civil em discutir o futuro encontrou no Clube de engenharia um alia-
do. desde 24 de março, o Clube tem convidado profissionais e pensadores 
importantes da sociedade para, virtualmente, trazer reflexões que apontem 
as possibilidades no horizonte. É a série “brasil amanhã”, que conta com 
novos convidados semanalmente, no canal do YouTube do Clube e também 
no portal. entre os principais pontos discutidos, visões sobre o futuro da 
engenharia, da economia, da saúde e das políticas públicas.

leia mais sobre a websérie brasil amanhã na matéria “Em pleno isolamento 
social websérie mantém vivo o debate” publicada na página 12 desta edição.

A crise tem um componente 
gravíssimo: a falta de líderes 
capazes de conduzir esforços comuns 
para a reorganização mundial e a 
retomada da economia.
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exatamente um ano atrás, em abril de 2019, o rio 
de janeiro quase perdeu um patrimônio natural 
único: o exemplar de jacarandá-da-mata, árvore de 
nome científico Couratari pyramidata, localizada no 
Parque estadual da Chacrinha, em Copacabana. 
a causa foi um deslizamento de encosta a apenas 
dois metros da árvore, que chegou a destruir uma 
trilha, três plataformas e uma fonte que havia no 
parque. o risco de perder a imponente árvore 
de cerca de 30m de altura e 1,40m de diâmetro 
mobilizou o conselheiro do Clube de engenha-
ria e engenheiro agrônomo Ibá dos Santos Silva. 
Com o objetivo de sensibilizar as autoridades do 
poder público e da engenharia para desenvolver 
um projeto de estabilidade da encosta e prevenção 
de deslizamento da árvore, ele e a bióloga Patrícia 
da rosa, do Centro nacional de Conservação da 
Flora (CnC Flora), do jardim botânico, visitaram 
a Couratari pyramidata na cota de 80m do parque 
e registraram sua situação no vídeo Um Milhão 
de Espécies em Extinção - A Nossa Parte - Parque 
Estadual da Chacrinha – Copacabana, publicado no 
canal do Clube de engenharia no Youtube e no 
portal no dia 09 de abril. Segundo o Conselheiro 
Ibá dos Santos Silva, A nossa Parte representa 
o que cada um pode fazer em sua área de conhe-
cimento e como cada Município pode ajudar a 
preservar o nosso Patrimônio Genético.

a visita aconteceu em dezembro de 2019, e o 
caminho da entrada do parque até a localização 
da árvore foi percorrido em três horas. a árvore 
está intacta, mas na ocasião não foi possível coletar 
frutos, sementes ou mudas para posterior plantio 
da Couratari pyramidata em outro local. apenas 
folhas caídas e a cápsula de um fruto, já seca, foram 
encontrados.

Segundo Patrícia da rosa, esta espécie, endêmi-
ca da Mata atlântica, está ameaçada de extinção 
por dois motivos: o desmatamento causado pela 
expansão urbana, principalmente no município do 
rio de janeiro, e a exploração de sua madeira. o 
espécime presente no Parque estadual da Chacri-
nha tem, segundo a bióloga, entre 200 e 300 anos. 
as raízes do tipo “escora”, chamadas sapopemas, 
medem mais de 3 metros de comprimento. a 
árvore do Parque da Chacrinha suporta sobre ela 
uma verdadeira mini floresta de plantas epífitas, 

Ibá dos Santos

No centro da foto, a Couratari pyramidata, com seus 30m de altura.

Luta por árvore em extinção no Parque da Chacrinha

MeIo aMbIenTe

XvIII, erguido no topo da ladeira do leme, o que 
se comprova com a existência de rústicas constru-
ções e um aqueduto. alguns vestígios dessa época 
podem ser vistos no vídeo publicado. o Conselho 
regional de engenharia e agronomia do rio de 
janeiro (Crea-rj), representado pelo vice-presi-
dente Francis bogossian, também visitou o Parque 
e constatou o deslizamento. Segundo bogossian, 
que é ex-presidente do Clube de engenharia, fa-
zem-se necessários diversos estudos na área, como 
topológicos, geotécnicos e outros, de modo a com-
preender a situação do terreno e elaborar projetos 
de tratamento para estabilizá-lo. 

no século XIX, alguns exemplares de Couratari 
pyramidata do estado do rio foram em parte cole-
tados pelo naturalista francês Saint-Hilaire, que os 
estudou e classificou. Por isso, há folhas e semen-
tes preservadas no Museu nacional de História 
natural (MnHn) de Paris. Mas aqui no bioma da 
Mata atlântica, infelizmente, a espécie se encontra 
no livro vermelho da Flora endêmica do estado 
do rio de janeiro, de 2018, ameaçada de extinção. 
de acordo com levantamento da CnC Flora, de 
2012, há indivíduos da espécie distribuídos na re-
gião metropolitana, entre rio de janeiro e niterói, 
região serrana e Costa verde, em Paraty. É possível 
também encontrá-la em Cachoeiras de Macacu. a 
reserva ecológica de Guapiaçu (reGUa), locali-
zada no município, tem exemplares da espécie em 
seus remanescentes florestais e produz mudas para 
restauração florestal de suas terras, por meio do 
Projeto Guapiaçu, com o patrocínio da Petrobras.

Pedro Celestino, presidente do Clube de engenha-
ria, além de assumir o compromisso com o patri-
mônio genético presente neste exemplar no Parque 
estadual da Chacrinha, deixou registrada no vídeo 
em pauta a posição da entidade que preside:  “Um 
dos compromissos permanentes do Clube de 
engenharia é a defesa do patrimônio histórico, no 
qual se inclui o patrimônio genético. defendemos 
a Mata atlântica, tão devastada nas últimas décadas 
que só restam 5% dessa que foi a cobertura vegetal 
principal da nossa cidade, do nosso estado e das 
regiões sudeste e sul do nosso país”.

Para conferir o vídeo Um Milhão de Espécies em 
Extinção - A Nossa Parte - Parque Estadual da Cha-
crinha – Copacabana, acesse: https://bit.ly/couratari

como bromélias e orquídeas, que não são parasitas, 
mas vivem sob ramos e galhos de grandes plantas 
arbóreas. o vídeo ainda conta com o depoimento 
da gestora do parque estadual, dalva braga Filha, 
segundo a qual existe o plano de reconstrução da 
trilha perdida no deslizamento, por parte da Ge-
orio, e ainda o objetivo de fazer o levantamento 
florístico do parque, porém falta verba. Para dalva 
braga, o Parque estadual da Chacrinha é ideal 
para a reprodução de espécies em extinção, mas os 
projetos precisam ser executados.

o Parque estadual da Chacrinha foi definido como 
tal em 22 de maio de 1969, mas somente em 2002 
o nome passou a ser oficial. a luta dos moradores 
pela implantação do Parque se acentuou a partir 
de 1982. o Parque é estadual, mas é uma Unidade 
de Conservação gerenciada pela prefeitura do rio, 
e tombada desde 2002 pelo Instituto estadual do 
Patrimônio Cultural (InePaC). no ano passado, 
comemorou 50 anos de sua criação. a área que o 
parque ocupa é antiga: data do tempo do brasil 
Colônia, pelas ordenanças Portuguesas de 1722, 
e fez parte do reduto do leme e da Área externa 
da Fortaleza da vigia, um forte militar, do século 
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a Secretaria de apoio ao estudante 
de engenharia (Sae), entre ou-
tras atividades, vem consolidando a 
construção da ponte que aproxima 
jovens profissionais das áreas de co-
nhecimento do Clube de engenharia 
promovendo a apresentação pública 
de Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC). em 11 de março, Francisco 
a. Costa, que graduou-se em enge-
nharia elétrica na Universidade vei-
ga de almeida (Uva), em agosto de 
2019, realizou a palestra “aplicação 
da Termografia na Gestão da opera-
ção e Manutenção do Sistema elétri-
co”.  Presentes estudantes, engenhei-
ros recém formados e veteranos, e até 
técnicos de uma empresa que recebeu 
pela Internet a divulgação do evento 
e foram conferir.

na apresentação, Costa explicou 
o funcionamento, a utilidade e o 
custo-benefício dessa técnica, muito 
eficiente para detectar equipamentos 
elétricos superaquecidos (com anoma-
lias térmicas) e bastante difundida no 
setor elétrico, porém pouco conhecida 
e divulgada. em destaque, o consenso 
de que a manutenção é fundamental 
para evitar a necessidade – e o custo – 
de se corrigir problemas.

Aspectos técnicos
a termografia é uma técnica que 
consiste em fazer a leitura da tempe-
ratura na inspeção de equipamentos 
elétricos, através da radiação infraver-
melha, com a utilização de câmeras 
térmicas. a prática denominada 
“inspeção termográfica” faz ampla 
varredura de um espaço com equipa-
mentos - a exemplo de um pátio de 
fábrica - com a câmera termográfica, 
seguindo normas pré-estabelecidas 
para detectar anomalias. Uma empre-
sa que faça esse método de detecção 
antes de ter maiores problemas pode, 

Sae

Termografia: segurança e economia no sistema elétrico
além de evitar o custo com um novo 
equipamento, evitar também multas 
advindas de vistorias a partir de órgãos 
reguladores. “esse tipo de técnica 
evita que se perca o equipamento por 
indisponibilidade ou falhas, mesmo 
porque a tendência é os materiais 
compostos dos itens inspecionados 
se deteriorarem com o aumento de 
carga,” esclareceu o engenheiro.

Francisco Costa explicou fatores 
que, entre outros, podem influenciar 
o resultado da inspeção e que 
precisam ser avaliados: a radiação 
solar incidente na área inspecionada, 
a emissividade de radiação do 
equipamento, o resfriamento em 
situações como chuva e neblina, o 
ângulo de incidência da câmera. Por 
isso, uma das recomendações é fazer 
a inspeção à noite ou em espaços sem 
tanta incidência solar e protegidos 
do vento. a pessoa responsável por 
fazer a inspeção é o operador de 
termografia, que deve ser habilitado 
e treinado para trabalhar no Sistema 
elétrico Potencial. É possível, 
inclusive, obter certificação na área. a 
inspeção costuma ser feita por mais 

de uma pessoa, seguindo uma rota 
pré-definida. algumas normas que 
regulamentam a termografia são a 
resolução normativa nº 669/2015, da 
aneel, a abnT nbr 15572:2013, 
e a abnT nbr 15.763:2009, que 
definem, entre outros assuntos, que 
as inspeções termográficas devem ser 
realizadas a cada seis meses. 

vantagens econômicas
Francisco Costa ainda mostrou 
estudo de caso realizado em reator 
trifásico da subestação de adrianó-
polis, em nova Iguaçu, pertencente 
a eletrobras-Furnas, e comparou os 
impactos financeiros de dois tipos de 
desligamento do reator: a Interven-
ção Programada em regime normal 
(IP) e a Intervenção de emergência 
(eM). ou seja: o desligamento para 
manutenção após inspeção termográ-
fica detectar a anomalia e o desliga-
mento para troca do equipamento, já 
danificado a ponto de não ter reparo. 
Considerando-se o desligamento do 
banco trifásico de reatores rT05 de 
150 Mvar, tensão 500kv, o custo 
de manutenção por IP envolveria 

amc.af.mil

Câmera termográfica tem aplicabilidade em diversos setores e ambientes.

pagamento de quatro profissionais, 
técnicos em eletrotécnica, e a perda 
de receita (por desligamento do equi-
pamento), resultando num valor de 
cerca de 9 mil reais. já na manuten-
ção emergencial, aplica-se um fator 
multiplicador maior para a perda de 
receita, além do custo de material, 
o que faz com que o mesmo equi-
pamento tenha como custo total de 
manutenção o valor de 110 mil reais.

Olhar empresarial
ao final da palestra, Francisco Costa 
respondeu a perguntas dos presentes 
e falou mais sobre a tecnologia e os 
campos de atuação da termografia. o 
feedback correspondeu às expectativas: 
“Quando a palestra tem perguntas 
é porque é boa, e acho que consegui 
apresentar o trabalho, com retorno 
positivo”, comemorou.

Um desses retornos veio de um gru-
po de técnicos da empresa engemon, 
que parabenizou Francisco e solicitou 
a versão digital de sua monografia, 
para fins de consulta na empresa. 
Um deles era nilo Palma, graduan-
do de engenharia de Produção da 
Universidade anhanguera e super-
visor de manutenção da empresa. 
embora a equipe de elétrica trabalhe 
com subestações, que são menores 
e menos complexas do que os casos 
apresentados na palestra, diversos 
conhecimentos foram agregados. “o 
conteúdo me ajuda profissionalmente 
porque trabalho diretamente com o 
pessoal de elétrica, com subestação. 
estamos conhecendo o assunto ago-
ra, mas vamos abrindo os horizontes 
para entendermos mais de termogra-
fia”, afirmou. acompanhavam Palma 
os técnicos em elétrica Cássio Pereira 
e leomir januário, e os auxiliares de 
elétrica leonardo Souza, jaderson 
juvêncio e Kleyton alves.
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Revitalização da Rua da Carioca: 
em busca de caminhos possíveis

Tendências da Engenharia e 
da Arquitetura na saúde

Quem anda hoje pela rua da 
Carioca não é capaz de reconhecer 
o prestígio de uma das ruas mais tra-
dicionais do centro histórico do rio. 
dispostos a mudar o cenário, o Clube 
de engenharia e o Centro Cultural 
da Sociedade dos engenheiros e ar-
quitetos do estado do rio de janeiro 
(Seaerj), engajados no Projeto de 
revitalização Turístico-Cultural e 
Urbana da rua da Carioca, promo-
veram, em 19 de fevereiro, a mesa 
redonda “rua da Carioca: potenciali-
dades e problemas”. 

Mediado pela ex-diretora do Clube 
Carmen lúcia Petraglia, na oca-
sião representando o presidente do 
Conselho regional de engenharia 
e agronomia do rio de janeiro 
(Crea-rj), luiz antonio Cosenza, 
participaram do debate presidentes 
e representantes do Clube de enge-
nharia, Seaerj, associação dos an-
tigos alunos da Politécnica (a3P), 
Instituto dos arquitetos do brasil 
- rio de janeiro (Iab/rj), Polo rio 
antigo, Clube de diretores lojistas 
do rio de janeiro (Cdlrio), Serviço 
brasileiro de apoio às Micro e Pe-
quenas empresas (Sebrae), Programa 
Polos do rio da prefeitura, Instituto 
do Patrimônio Histórico e artístico 
nacional (IPHan), Polo novo rio 
antigo, Sociedade amigos da rua 
da Carioca e adjacências (Sarca), bar 
luiz, Instituto de Políticas de Trans-

porte e desenvolvimento (ITdP) e 
real Gabinete Português, além da 
ilustre presença de Saturnino braga, 
ex-prefeito do rio e atual diretor
-presidente do Centro Celso Furtado. 

Uma das contribuições foi da turis-
móloga Marisa Cardoso, analista do 
Sebrae, que sugeriu a inserção do 
projeto de revitalização no programa 
Investe Turismo rio antigo, progra-
ma federal que trabalha com acesso a 
crédito, inovação e apoio a marketing 
de novos negócios de modo a aumen-
tar a atratividade. Para Manoel vieira, 
superintendente do IPHan, uma 
das urgências é parar o processo em 
andamento de especulação imobiliá-
ria, e uma opção é implantar o IPTU 
progressivo, para que o valor do IPTU 
cresça em imóveis subutilizados. 

os demais participantes propuse-
ram parcerias e traçaram ações para 
resolver problemas como a segurança 
da região, imóveis vazios e a baixa 
quantidade de público frequentan-
do as lojas. Soluções como obras de 
infraestrutura e eventos culturais para 
atração de público também foram 
apresentadas e debatidas.

Saiba mais e acesse o documento 
preliminar do Projeto no portal do 
Clube: http://portalclubede
engenharia.org.br/2020/03/04/
rua-da-carioca-debate-levanta-
possibilidades-para-a-revitalizacao/

algumas das tendências na área da 
saúde, no que compete à engenharia 
e arquitetura, foram temas da palestra 
“a importância dos projetos de enge-
nharia e arquitetura hospitalar para 
edifícios assistenciais de saúde”, no dia 
13 de fevereiro, com o arquiteto, urba-
nista e engenheiro civil rené Galesi. 

Humanização e bem-estar 
a engenharia aparece, em primei-
ro lugar, no projeto de engenharia 
de um hospital, na escolha de seu 
formato e tamanho. Segundo Galesi, 
existem hoje dois modelos princi-
pais: o hospital pavilhonar, dividido 
em pavilhões com suas respectivas 
funções, e o de torre, com as especia-
lidades separadas entre andares. este 
tem sido o mais utilizado ultima-
mente, uma vez que a verticalização 
representa uso mais produtivo do 
solo. Tem, entre suas vantagens, a 
circulação dos profissionais otimi-
zada pelo uso do elevador, e entre as 
desvantagens a manutenção cara e 
evasão dificultosa em caso de emer-
gência. no edifício pavilhonar, por 
outro lado, a circulação de pacientes 
e profissionais entre os pavilhões é 
mais lenta, porém, em caso de incên-
dio, por exemplo, evitar a propagação 
do fogo é mais fácil. 
Uma das tendências da engenharia 
e da arquitetura, no que se refere à 
saúde, tem sido a preocupação com 
o bem-estar de pacientes, visitan-
tes e funcionários. a promoção do 
bem-estar no espaço de saúde é 
chamada também de humanização, e 
se concretiza com o investimento em 
paisagismo externo, disposição das 
salas e decoração interna, entre outros 
aspectos. edifícios voltados para o 
tratamento de enfermos terminais e 
senis têm se assemelhado cada vez 
mais a moradias, sem abrir mão da 
infraestrutura hospitalar necessária.

Lojas fechadas e 
pouca circulação 
de consumidores 
são sintomas do 
abandono e da 
penúria que se 
instalaram na 
Rua da Carioca. 

W
ikipedia

Inteligência e precisão dos 
robôs cirurgiões
Quando o assunto é cirurgia, poucas 
inovações se comparam aos robôs. 
a robótica na medicina já é uma 
realidade, principalmente nas salas de 
cirurgia, onde o cirurgião responsável 
se situa em frente a um monitor, com 
transmissão em tempo real da “visão” 
do robô, utilizando controles para a 
manipulação do mesmo. Segundo 
Galesi, as operações com este “aju-
dante” são mais precisas e menos 
invasivas. a tendência, porém, é que 
essas cirurgias sejam feitas remota-
mente, com o cirurgião a quilômetros 
de distância do robô. Isso vai exigir, 
além da engenharia de robótica, as 
telecomunicações, com uma trans-
missão de dados impecável de modo a 
evitar qualquer risco.
o evento foi promovido pela dire-
toria de atividades Técnicas (daT), 
divisão Técnica especializada de 
Construção (dCo) e o Instituto 
brasileiro de educação Continuada 
(InbeC/Pós Graduação). Con-
tou, ainda, com o apoio das divisões 
técnicas de engenharia do ambiente 
(dea), energia (den), eletrônica e 
Tecnologia da Informação (deTI) e 
Manutenção (dMa).

O uso de robôs em cirurgias é uma das 
tendências de inovação tecnológica em saúde. 

Wikimedia Commons

http://portalclubedeengenharia.org.br/2020/03/04/rua-da-carioca-debate-levanta-possibilidades-para-a-revitalizacao/
http://portalclubedeengenharia.org.br/2020/03/04/rua-da-carioca-debate-levanta-possibilidades-para-a-revitalizacao/
http://portalclubedeengenharia.org.br/2020/03/04/rua-da-carioca-debate-levanta-possibilidades-para-a-revitalizacao/
http://portalclubedeengenharia.org.br/2020/03/04/rua-da-carioca-debate-levanta-possibilidades-para-a-revitalizacao/
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DIRETORES DE ATIvIDADES TÉCnICAS: artur obino neto; joão Fernando Guimarães Tourinho; josé eduardo Pessoa de andrade; Maria alice Ibañez duarte

DIvISõES TÉCnICAS ESPECIALIzADAS
CIênCIa e TeCnoloGIa (dCTeC): Chefe: alexandre vacchiano de almeida; Subchefe: Marcio Patusco lana lobo | ConSTrUçÃo (dCo): Chefe: rivamar da Costa Muniz; Subchefe: abílio borges | 
eleTrÔnICa e TeCnoloGIa da InForMaçÃo (deTI): Chefe: Miguel Santos leite Sampaio; Subchefe: Gilberto Paes França | enerGIa (den): Chefe: james bolivar luna de azevedo; Subchefe: 
alcides lyra lopes | enGenHarIa de SeGUrança (dSG): Chefe: ricardo de noronha viegas (licenciado até 2020); Subchefe: neilson Marino Ceia | enGenHarIa do aMbIenTe (dea): Chefe: 
Paulo Murat de Sousa; Subchefe: abílio valério Tozini | enGenHarIa eConÔMICa (deC): Chefe: Mauro de Souza Gomes; Subchefe: Paulo Tadeu Costa | enGenHarIa IndUSTrIal (deI): Chefe: 
luiz antônio Fonseca Punaro barata; Subchefe: elinei Winston Silva | enGenHarIa QUíMICa (dTeQ): Chefe: josé eduardo Pessoa de andrade; Subchefe: Simon rosental | eSTrUTUraS (deS): Chefe: 
robson dutra da veiga; Subchefe: roberto Possollo jerman | eXerCíCIo ProFISSIonal (deP): Chefe: jose jorge da Silva araujo; Subchefe: bruno Silva Mendonça | ForMaçÃo do enGenHeIro 
(dFe): Chefe: jorge luiz bitencourt da rocha; Subchefe: josé brant de Campos | GeoTeCnIa (dTG): Chefe: Manuel de almeida Martins; Subchefe: Ian Schumann Marques Martins | ManUTençÃo 
(dMa): Chefe: josé César da Silva loroza; Subchefe: Carlos alberto barros Gutierrez | PeTrÓleo e GÁS (dPG): Chefe: newton Tadachi Takashina; Subchefe: Irineu Soares | reCUrSoS HídrICoS 
e SaneaMenTo (drHS): Chefe: jorge luiz Paes rios; Subchefe: Miguel Fernández Y Fernández | reCUrSoS MIneraIS (drM): Chefe: Marco aurélio lemos latgé; Subchefe: ana Maria netto | 
reCUrSoS naTUraIS renovÁveIS (drnr): Chefe: Ibá dos Santos Silva; Subchefe: arciley alves Pinheiro | TranSPorTe e loGíSTICa (dTrl): Chefe: alcebíades Fonseca; Subchefe: licínio 
Machado rogério | UrbanISMo e PlanejaMenTo reGIonal (dUr): Chefe: Uiara Martins de Carvalho; Subchefe: Guilherme Fonseca Cardoso

A palestra “Planejamento Urbano e 
a Engenharia nos Eventos” reuniu 
os palestrantes Rodrigo Fernandes 
Polito, coronel do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de Janeiro 
(CBMERJ); João Bosco de Oliveira 
Jr, coordenador do escritório de projetos 
da Secretaria Municipal de Ordem 
Pública; Luiz Cláudio Duarte, 
produtor de eventos; e o geógrafo Fábio 
Amaral, da Associação Profissional de 
Geógrafos (Aprogeo-RJ).

Por envolver diversas esferas do 
poder público na tentativa de manter 
a ordem em contexto de multidão, 
o Carnaval, com centenas de blocos 
que arrastam milhares de pessoas, 
foi o foco do debate. joão bosco, 
representante da prefeitura, deu 
alguns exemplos de como a admi-
nistração municipal trabalha para 
que tudo aconteça em segurança: 
monitoramento dos blocos oficiais 
e não oficiais; policiamento e ajus-
tes na engenharia de Tráfego para 
evitar acidentes; disponibilização de 
banheiros químicos; e interligação de 
modais de transporte para favorecer a 
mobilidade urbana. 
Para que toda essa ação seja planejada, 
a prefeitura e o Corpo de bombei-
ros trabalham com o cadastro prévio 

Engenharia nos eventos: empreendedores e poder 
público comprometidos com a segurança

ra. a tomada dessa decisão envolve, 
inclusive, o poder público, uma vez 
que determinados equipamentos de 
infraestrutura - como energia elétrica 
e fornecimento de água - são respon-
sabilidades do estado, e este deve ter a 
consciência de não autorizar um even-
to inadequado e sugerir outros espaços 
construídos para eventos específicos. 
o geógrafo destacou que a escolha 
de um espaço inadequado representa, 
muitas vezes, um custo maior tanto 
para o empreendedor quanto para o 
contribuinte.
Para além da infraestrutura que 
garanta segurança e conforto do 
público, existe ainda uma arquitetura 
própria para eventos fechados e casas 
de shows que favorece a circulação, 
consumo e saída do público sem 
tumulto. este foi um dos assuntos 
abordados por luiz Cláudio duar-
te, que usou sua experiência como 
produtor do rock In rio para dar 
orientações sobre a perfeita arquite-
tura de um show.
o painel foi promovido pela dire-
toria de atividades Técnicas (daT) 
e divisão Técnica de Urbanismo e 
Planejamento regional (dUr), com 
o  apoio da associação de Geógrafos 
aprogeo-rj e das divisões técnicas 
de exercício Profissional (deP) e 
Manutenção (dMa). 

Fernando Maia/RioTur

Carnaval de rua pede organização do poder público e colaboração da sociedade.

dos blocos, agregando informações 
iniciais como data, hora e local do 
desfile, além de expectativa de público. 
Segundo o coronel rodrigo Polito, 
muitas vezes o Corpo de bombeiros 
é visto como um obstáculo, apesar 
de tentar ser parceiro dos cidadãos e 
organizadores. no caso de eventos em 
espaços privados, com área delimitada, 
o próprio comportamento dos orga-
nizadores pode facilitar o trabalho dos 
bombeiros. Um exemplo está na ano-
tação de responsabilidade Técnica 
(arT), que deve ser assinada por um 
profissional de engenharia para que 
os bombeiros possam fazer a vistoria 
e liberar o evento. Segundo o coronel, 
é papel dos organizadores manter a 
conformidade das normas para que 
o trabalho da corporação seja mais 

rápido e para que o evento ocorra sem 
surpresas.

Critérios adequados e ação 
municipal
a utilização do espaço público e a 
responsabilidade das partes foram 
questões centrais na apresentação do 
geógrafo Fábio amaral, que tratou da 
importância da escolha dos espaços 
para a execução de eventos. Um dos 
primeiros critérios utilizados pelos 
organizadores, principalmente no rio 
de janeiro, é o da atratividade, que 
gera numerosas atrações, na praia por 
exemplo. Mas existem outros critérios, 
como a adequabilidade do terreno, 
que deve ter tamanho necessário para 
o público previsto, e a infraestrutu-
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Em pleno isolamento social, websérie 
mantém vivo o debate

no dia 16 de março, com a necessi-
dade do isolamento social, o Clube 
de engenharia paralisou suas ati-
vidades presenciais, mas manteve o 
diálogo com seus associados, conse-
lheiros e a sociedade ao criar, em 24 
de março, a websérie brasil Ama-
nhã, no canal do Clube no Youtube. 
a proposta nasceu da importância 
de manter vivos debates nacionais 
e reflexões sobre a crise sanitária, 
econômica e humanitária que atinge 
todos os continentes. Com profissio-
nais de referência nacional e interna-
cional, estão em pauta perspectivas 
e desafios para o brasil e o mundo 
pós-pandemia. no programa piloto, 
o presidente do Clube, Pedro Ce-
lestino, comenta a chegada de uma 
crise sem proporções definidas em 
um país que já vinha de cinco anos 
sem investimentos expressivos em 
infraestrutura, saneamento, transpor-
te e outras atividades indispensáveis 

PandeMIa

em qualquer sociedade que almeja 
uma vida digna para todos. 
a situação econômica do brasil e as 
perspectivas para um futuro próximo 
estão entre os principais temas abor-
dados no brasil amanhã. retros-
pectivas de modelos econômicos que 
já vigoraram no brasil sugeriram, 
para a retomada do crescimento, 
bandeiras históricas do Clube de 
engenharia: democracia, Soberania 
e engenharia. as crises econômicas, 
que fazem parte do sistema capi-
talista, também foram temas em 
debate, com ênfase na ruptura dos 
nexos entre empresas e trabalhado-
res. economistas reforçaram que a 
crise econômica que se desenha está 
baseada na redução de oferta e de 
demanda, na qual é possível que ve-
nha a se somar uma crise financeira 
generalizada.
o isolamento social e econômico de 
milhões de brasileiros, já anterior 

à pandemia, foi lembrado, assim 
como a necessidade das reformas 
econômicas para recuperar a prote-
ção social, que não teve espaço no 
país após a crise de 2009. no bojo 
da crise, a certeza de que haverá 
profundas alterações no mundo do 
trabalho, marcadas principalmen-
te pelas novas tecnologias e, em 
especial, que é preciso aprofundar o 
papel dos sindicatos, o respeito à de-
mocracia e a centralidade do estado 
nesse processo.
Há o consenso de que as dificuldades 
de retomada da economia se agravam 
com a crise política instituída. exa-
tamente no momento em que o foco 
deve estar na saúde, com orientações 
baseadas em critérios científicos, o 
povo brasileiro sofre com a instabi-

lidade de órgãos como o Ministério 
da Saúde. além de um sistema de 
inovação precário, o país convive 
com a falta de uma política clara para 
priorizar o enfrentamento da pande-
mia. neste contexto, impossível não 
citar o desmonte da indústria nacio-
nal que transformou o brasil numa 
nação sem recursos para atender às 
demandas da crise sanitária. 
em vários programas foi lançado 
um olhar crítico sobre o “normal” 
que antecedia a pandemia e a defesa 
do fortalecimento do sistema de se-
guridade social para a sobrevivência 
imediata da população. 
Para conferir todos os vídeos, acesse 
o Portal do Clube de engenharia: 
https://www.youtube.com/user/
clubedeengenharia/videos

         Participaram dos primeiros programas:
Pedro Celestino, Claudia Morgado, lucas Getirana, Marcio Patusco, 
luiz alfredo Salomão, luiz Martins, ligia bahia, Clemente Ganz 
lúcio, ricardo bielschowsky, joão roberto afonso, luiz Gonzaga 
belluzzo, Maria lúcia Werneck viana, Paulo Metri, reinaldo 
Guimarães, Cesar duarte Pereira, Ildeu de Castro Moreira, Carlos 
aguiar de Medeiros, Felipe Coutinho, josé eduardo Pessoa de 
andrade, raymundo de oliveira e Fátima Sobral Fernandes.

https://www.youtube.com/user/clubedeengenharia/videos
https://www.youtube.com/user/clubedeengenharia/videos

