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TemPoS de PandemIa

O histórico momento do 5G no Brasil
o brasil vive um cenário ímpar. Com a 
oportunidade criada por um leilão de carac-
terísticas inéditas, envolvendo investimen-
tos vultosos, o País poderá estabelecer, com 
o 5G, um novo paradigma tecnológico de 
prestação de serviços. no entanto, há uma 
grande preocupação em relação ao incentivo à 
pesquisa e desenvolvimento e à retomada da 
cadeia produtiva nacional. estamos falando 
do fornecimento de equipamentos e sistemas 
para a quarta maior rede mundial de celulares. 
o processo mobiliza o Clube de engenharia e 
especialistas em relação à transparência e a um 
amplo debate sobre as questões centrais que 
envolvem a implantação da quinta geração de 
redes móveis no brasil.
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IFAs: Produção 
nacional só 
alcança 5%

Para obter os Insumos Farmacêuticos 
ativos, fundamentais para a produção de 
vacinas, fabricados na China, o brasil tem 
que importar os componentes.

Inovação

Encontros 
com 
Tecnologia

valorizando os objetivos do desenvol-
vimento Sustentável (odS), gerações e 
profissões aproveitam a oportunidade de 
networking para sugerir o novo.
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vaCInaS

Nem só para os grandes prestadores nacionais de serviços móveis o leilão do 5G será atrativo. Também os Provedores de Pequeno Porte (PPP) terão 
participação importante nos blocos de frequência regionais. 
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Em busca de 
entendimento

atores do Setor elétrico 
tentam assegurar recursos 
para pesquisa e inovação.

Mulheres em obras 
subterrâneas

Corajosas, elas ocupam 
o mercado e lutam pela 
igualdade salarial.
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Um apelo à sensatez das autoridades do Estado
acompanhamos dia após dia os movimentos para 
vencer a pandemia, de efeitos cada vez mais dra-
máticos, tanto quanto ao alto número de infectados 
e mortos, como em relação à carência de vagas em 
hospitais e à lenta vacinação. junte-se a isso a tragé-
dia da falta de dinheiro nas famílias, que só pode ser 
superada com o imediato auxílio de 600 reais men-
sais, enquanto durar a pandemia. o desemprego se 
avolumou e o desespero das pessoas é crescente. as 
duas realidades devem ser enfrentadas com urgência, 
e para reagir na economia é preciso reativar inter-
venções em infraestrutura.

no rio de janeiro, uma obra de interesse público está 
há seis anos interrompida e a sua retomada, de saída, 
poderia gerar pelo menos mais dois mil empregos. a 
construção da linha 4 do metrô já envolveu 11 mil 
trabalhadores, mas o seu único trecho inacabado, o da 
estação Gávea, está paralisado, com quase metade da 
obra pronta.

Um relatório do Tribunal de Contas do estado, 
baseado em suposto sobrepreço de 2,3 bilhões de 
reais, inibe a continuidade da obra, que é a maior 
de infraestrutura urbana no país. mas os técnicos 
do TCe equivocaram-se e usaram parâmetros não 
condizentes com a realidade. Por exemplo, o relatório 

toma por base custos de fabricação de concreto com 
a utilização de betoneiras de 320 litros na obra –, 
mas betoneiras são usadas em obras simples, como 
em calçadas e terraços – nunca em obras de grande 
porte, que utilizam centrais de concreto.

agora, o governo do estado do rio pretende con-
tratar obra de contenção da estrutura da estação, 
que está submersa em 36 milhões de litros de água. 
Trata-se de uma solução de engenharia custosa e de 
eficácia duvidosa, sob argumento de tentar preservar 
o que já foi feito, em vez de dar continuidade à obra, 
cuja conclusão beneficiará milhares de usuários do 
metrô na cidade e oferecerá necessários empregos 
em plena pandemia.

o Clube de engenharia apela à sensatez das au-
toridades do estado e do TCe para que saiam da 
postura imobilista, e envidem esforços ao término 
da estação Gávea, o que contribuirá muito para a 
melhoria da mobilidade nas Zonas Sul e oeste do 
rio de janeiro.

Se irregularidades houve, que sejam apuradas e puni-
das. o que não está certo é penalizar a sociedade e a 
cidade pelos erros de alguns.
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Em debate a soberania nacional na saúde
Aumenta a pressão internacional pela 
suspensão de patentes das vacinas contra 
Covid-19. As razões são muitas, com destaque 
para o fato de que cerca de 40% de todas 
as doses de vacinas aplicadas no mundo 
estão concentradas em 27 países. A proposta 
conta com o apoio de mais de 100 países na 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Urge acelerar, especialmente nos países pobres, 
a produção de imunizantes.

a importância de esclarecer a sociedade brasilei-
ra a respeito da produção nacional de Insumos 
Farmacêuticos ativos (IFas) usados na produção 
de medicamentos e também de vacinas, inclusive 
contra a Covid-19, levou o Clube de engenharia e o 
Conselho regional de Química da Terceira região 
(CrQ-III) a realizarem, no dia 15 de abril, painel 
virtual com a participação de especialistas da área. 

Com a presença do presidente do Clube de 
engenharia, Pedro Celestino, e do presidente do 
CrQ-III, Rafael Barreto Almada, participaram do 
encontro a palestrante Eloan dos Santos Pinheiro, 
ex-diretora de Farmanguinhos da Fiocruz, fabri-
cante dos coquetéis antivirais contra aIdS na 
época da quebra de patente desses produtos. 

Como debatedores o encontro contou  com as 
presenças de David Tabak, engenheiro Químico 
aposentado da UFrj e vice-presidente do CrQ
-III; Pedro Palmeira, engenheiro Químico apo-
sentado do bndeS, onde chefiou o departamento 
defarma, responsável pelo programa de apoio à 
produção de medicamentos genéricos no brasil, 
Profarma; e o também engenheiro Químico e em-
presário Marcus Soalheiro Cruz, vice-presidente da 
empresa nortec Química, com mais de 40 anos de 
vivência no desenvolvimento e produção de IFas e 
maior fabricante da américa latina. 

Contra patentes em medicamentos
eloan Pinheiro, profunda conhecedora dos te-
mas em pauta, com especialização em Tecnologia 
Farmacêutica pela University of london e trabalho 

Tânia Rêgo / Agência Brasil

Brasil importa da Índia e da China 90% do 
Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) necessário 
para o país produzir vacinas e remédios.

reconhecido na organização mundial de Saúde 
apontou o que considera primordial no debate 
sobre IFas: as patentes que impedem a criação de 
medicamentos genéricos por 20 anos. “a argumen-
tação da indústria é que é preciso repor os investi-
mentos. mas, por favor, deixar as pessoas morrerem 
porque não podem pagar por um produto muito 
caro, porque a indústria colocou altos lucros e não 
abre como foi o desenvolvimento desses medica-
mentos, são questões que precisamos abordar. eu, 
particularmente, sou contra patentes em medi-
camentos e alimentos. Sou contra as patentes na 
organização mundial do Comércio, que é onde 
discutem tarifas”, afirmou, dando ênfase à necessi-
dade de se olhar a saúde como direito universal e 
constitucional, expresso na Constituição de 1988.

a falta de perspectiva de investimentos públicos na 
cadeia de produção de IFas no brasil foi outro pon-
to crucial na intervenção de Pedro Palmeira. “existe 
uma indústria de IFas, indústrias farmoquímicas 
que têm competências, necessidades, capacidades, 
demandas e rentabilidade diferente da indústria 
de intermediários. e, adiante, temos as indústrias 
farmacêuticas propriamente ditas, que ‘misturam’ 
os IFas a coadjuvantes para permitir que os me-
dicamentos sejam administrados em nosso corpo”, 
explicou. Palmeira deixa claro que, no âmbito de 
produção de vacinas, não existe uma indústria de 
IFas separada da produção das vacinas em si. “no 
brasil, tivemos enorme avanço a partir dos anos 
2000 no elo da indústria farmacêutica”, contou, afir-
mando que isso tem sido, no entanto, enfraquecido 
nos últimos anos.

Empresa nacional nasce 
dentro da Fiocruz
já em um campo macro, david Tabak propôs que 
se ampliasse o campo de abrangência do debate, 
esclarecendo que os IFas não se limitam às vaci-
nas. “É óbvio que, nos dias de hoje, elas é que estão 
em evidência. mas não podemos esquecer que todo 
um universo de medicamentos também precisa ser 
discutido”. a inabilidade do governo federal atual 
em coordenar a aquisição e produção de vacinas no 
brasil reflete, para Tabak, a falta de uma política de 
estado para esta indústria, que é essencial para a 
saúde dos brasileiros. 

representando a nortec, marcus Soalheiro Cruz 
explicou que a empresa que dirige, nacional, surgiu 
em um contexto no qual havia incentivo para o 
florescimento de iniciativas que atendessem ao 
mercado interno. “nós surgimos dentro da Fiocruz. 
nosso primeiro local de trabalho foi Farmangui-
nhos”, contou. Cruz lembrou que houve proteção 
para as empresas nacionais no ramo farmoquími-
co, apesar de um ambiente regulatório inseguro. 
“Temos em torno de 40 IFas sendo produzidos, 
também para atender o mercado exterior, no qual 
temos margens melhores”. apesar disso, critica 
o alto investimento do atual governo federal em 
fabricantes estrangeiros, como os da Índia, quando 
poderia haver um movimento de também impul-
sionar a indústria nacional. a soberania dos IFas 
já é vislumbrada, por exemplo, por países como os 
eUa, que veem com preocupação a dependência 
de países como a China.

Sebastiana Cesário, graduada em Química na UFrj 
com Pós-Graduação em engenharia Sanitária na 
Uerj foi a mediadora. Pelo Clube de engenharia 
coordenam o projeto maria alice Ibañez e josé edu-
ardo de andrade, membros do Conselho diretor. 

Primeiro de dois paineis sobre o tema que estão sen-
do organizados pelo Clube de engenharia e o CrQ
-III, o debate pode ser visto na íntegra no Youtube do 
Clube de engenharia: https://bit.ly/desafioIFas
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Encontros com Tecnologia: ecossistema 
de empreendedorismo

Inovação

O Clube de Engenharia recebeu 
virtualmente, no dia 8 de abril, 
Lucimar Dantas, Gerente 
de Articulações Corporativas 
do Parque Tecnológico da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) para a 
palestra “O Ecossistema de 
Empreendedorismo: contribuições 
para superar a crise pandêmica 
e alcançar os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS–ONU)”.
A apresentação deu início à série 
“Encontros com Tecnologia”, 
na qual os participantes, de 
diferentes gerações e profissões, vão 
conversar sobre temáticas atuais 
que tangenciam a engenharia e 
fortalecem redes de contato para 
projetos futuros. Os Encontros 
com Tecnologia vão acontecer 
sempre na primeira quarta-feira 
do mês, de 18h às 20h.

a presença de lucimar dantas, há 
20 anos atuando na área de  ecos-
sistema de empreendedorismo na 
maior universidade do país, com 
65 mil estudantes e figurando nos 
principais rankings de qualidade e 
inovação na educação, abriu as portas 
para um novo momento nos eventos 
do Clube de engenharia. 

além da infraestrutura que abarca 
176 cursos de graduação e 232 de 
pós-graduação, a UFrj conta com 
um celeiro de inovação: o Parque 

Tecnológico. Coube à lucimar 
descrever a potência dessa estrutura 
e sua relação com os objetivos do 
desenvolvimento Sustentável da 
organização das nações Unidas 
(onU).

em sua primeira edição o encontro 
contou com 25 participantes, entre 
sócios e público externo, que aprovei-
taram a oportunidade de networking  
para sugerir desdobramentos e enca-
minhar propostas. 

Coordenam o projeto a Conselheira 
vitalícia Fátima Sobral Fernandes, 
que idealizou a proposta, o diretor 
de atividades Técnicas, josé eduar-
do Pessoa de andrade, o diretor de 
atividades Culturais, César ducker 
e o Conselheiro lucas Gitirana.

Novas dinâmicas 
de mercado
o conceito de “ecossistema de 
inovação” é recente, explica lucimar 
dantas, e surgiu para explicar novos 
arranjos empresariais que não se-
guem mais a lógica verticalizada que 
caracterizou os negócios no século 
passado.

“a natureza traz, na biologia, a 
definição de ecossistema como algo 
que define a relação entre os seres e 
o ambiente. a partir dessa metáfo-
ra, vamos para o mundo dos negó-
cios e chegamos em um ambiente 
complexo. o que antes era pensado 
em década agora é ano e, muito 
breve, será em meses. Tudo muda 
numa velocidade muito rápida”, 
esclarece. 

nasce, assim, uma relação de 
cooperação e interdependência entre 
stakeholders (partes interessadas), 
como empresas, fornecedores, 
concorrentes, clientes, instituições 
de ensino e governo, sem muita  
hierarquia e com muito dinamismo.

a partir dos anos 2000, o conceito de 
inovação aberta também vem fortale-
cer o novo ecossistema, em contrapo-
sição à inovação funcional, anterior, 
na qual as novas ideias eram centra-
das em departamentos específicos 
dentro das empresas. Com a inovação 
aberta, novos produtos e serviços não 
são criados apenas dentro das em-
presas, mas também em colaboração 
com outros stakeholders, um processo 
em rede e sistêmico. Garante-se, 
assim, maior rapidez para atender às 
demandas da sociedade.

Reprodução

“os ecossistemas de inovação mais 
bem sucedidos são aqueles que 
possuem uma série de atores integra-
dos”, explica a engenheira de produ-
ção com mestrado pela UFrj. São 
atores não apenas grandes empresas, 
diferentes esferas governamentais e 
instituições de pesquisa, mas também 
investidores, startups, instituições de 
ensino, mentores de negócios, insti-
tuições de apoio e fomento, prestado-
res de serviço e comunidade e habitat 
receptivos à inovação. 

além dos atores, a palestrante 
também aponta que é preciso um 
ambiente aberto para a inovação, 
no qual estejam integrados políticas 
públicas, capital financeiro, cultura 
empreendedora, instituições de su-
porte, recursos humanos e mercados 
a serem atendidos.

Lucimar Dantas:”Nasce uma relação de cooperação e interdependência entre stakeholders (partes 
interessadas), como empresas, fornecedores e governo, sem muita  hierarquia e com muito dinamismo”.
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Inovação

O conceito de “ecossistema de inovação” surgiu para 
explicar novos arranjos empresariais que não seguem 
mais a lógica verticalizada.

“no brasil nós ainda temos desafios 
grandes para a construção de um 
mercado de capitais disponíveis para 
este tipo de investimento. Temos 
muito capital intelectual, de exce-
lente qualidade e criatividade, mas 
precisamos de combustível financeiro 
para que esse ecossistema vibre mais”, 
defende a Gerente de articulações 
Corporativas do Parque Tecnológico.

Ecossistema Universitário
o Parque Tecnológico da UFrj 
é um exemplo de ecossistema que 
fortalece conexões entre atores para 
que haja a transformação do conhe-
cimento criado na universidade em 
inovação. vale lembrar que a UFrj 
possui cerca de 1500 laboratórios, 
mostrando-se ambiente perfeito para 
florescer novas ideias.

“no parque, hoje, nós temos 22 em-
presas residentes, das quais 11 são em-
presas de grande porte, como ambev, 
dell e Siemens, que vão para o parque 
com seus centros de pesquisas, no 
paradigma da inovação funcional para 
a inovação aberta. elas acreditam que, 
estando próximas da universidade, co-
laborando com ela, vão se tornar mais 
competitivas e inovar mais rápido”, 
destaca lucimar dantas. 

outros centros de pesquisa, também 
presentes no campus da Ilha do 
Fundão da UFrj, envolvem grandes 
empresas nacionais, como a Petro-
bras e mesmo a eletrobras. além 
disso, o Parque conta com sete labo-

Próximo encontro: Reindustrialização Brasileira
o segundo encontros com Tecnologia acontece, como sempre, na primei-
ra quarta-feira do mês, dia 05 de maio, das 18h às 20h, com o tema “rein-
dustrialização brasileira e as pequenas e médias empresas: Transformação 
digital, empregabilidade e desenvolvimento sustentável”. Para trocar ideias, 
o convidado é luiz alfredo Salomão, conselheiro do Clube de engenha-
ria, ex-deputado da assembleia nacional Constituinte e diretor da escola 
de Políticas Públicas e Gestão Governamental do IUPerj/UCam.
Informações do livro O Brasil e o Futuro: da reindustrialização ao fim do 
preconceito social, que luiz alfredo Salomão lançará em breve pela editora 
e-papers: “É na indústria que se encontra a maior produtividade do tra-
balho. É no setor industrial também que se pagam os melhores salários e 
onde os trabalhadores dispõem de maior proteção social. Um emprego na 
indústria rende mais para a nação, em termos de produção, do que vários 
empregos na agricultura e nos Serviços”. 
Como podemos reverter a situação atual? Que setores têm o potencial 
necessário para isso? Como a transformação digital pode contribuir? em 
que isso afeta a geração de empregos? Como contribui para o alcance do 
desenvolvimento sustentável?
entre outras questões em pauta, os caminhos que a engenharia pode 
contribuir para o desenvolvimento econômico e de ciência e tecnolo-
gia, para o fortalecimento da democracia e da soberania nacional e para 
o alcance dos objetivos do desenvolvimento Sustentável (odS). Há, 
ainda, a oportunidade de networking e cocriação de projetos de interesse 
individual e coletivo relacionados ao exercício profissional.
 o formato permite além do estímulo à troca de informações e experiên-
cias busca maior conexão entre todas as categorias de sócios do Clube de 
engenharia, entre as diversas gerações e com a sociedade.
a participação é gratuita e requer inscrição no Sympla. Para entrar na sala 
Zoom você deve acessar o link que receberá por email com a confirmação 
da sua inscrição. Haverá emissão de certificado para os interessados.
venha interagir com especialistas de diversas gerações sobre como supe-
rar os desafios atuais e traga suas ideias!
assista ao primeiro encontros com Tecnologia aqui. 

ratórios e incubadora de empresas 
que alimentam uma cultura aberta 
ao empreendedorismo. 

outros projetos incluem o living 
lab (plataforma de experimen-
tação de tecnologias para cidades 
inteligentes), aIr Centre (centro 
de estudos internacionais sobre o 
atlântico), o manamano (fundo de 
transformação social), Conexão rio
-Poa delas (programa para incenti-
var o empreendedorismo feminino 
e as conexões entre alunas e ex-alu-
nos da UFrj e da PUCrS), oásis 
(projeto de despoluição da baía de 
Guanabara) e a Startup bio (pro-
grama em Parceria com o Sebrae 
para apoiar o desenvolvimento de 
projetos de bioeconomia).

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável
Todos esses projetos estão alinhados 
aos 17 objetivos de desenvolvimen-
to Sustentável (odS), que foram 
atualizados em 2015 pela organiza-
ção das nações Unidas para propor 
metas até 2030. 

lucimar sinaliza a convergência 
entre o que se faz no Parque Tecno-
lógico hoje e objetivos como o 5º, de 
Igualdade de Gênero, o 9º, Indústria, 
Inovação e Infraestrutura, e o 8º, 
Trabalho decente e Crescimento 
econômico. “as odS são relevantes 
porque direcionam recursos de forma 
mais inteligente. Também podemos 

ter colaboração, já que são objetivos 
grandes o suficiente para engajar 
atores na mesma causa”, afirma.

a pandemia de Covid-19 também 
tem sido enfrentada pelo ecossiste-
ma de inovação do Parque Tecno-
lógico da UFrj. lucimar dantas 
concluiu sua apresentação trazendo 
alguns dos bons exemplos de cola-
boração realizados no último ano: 

desde a fabricação de álcool gel no 
centro de pesquisas da ambev até 
a produção cooperada de máscaras 
e aventais, criação de respiradores 
de baixo custo e participação no 
processo de produção de vacinas. o 
Parque e seus parceiros têm, assim, 
mostrado o valor do ecossistema 
de inovação no enfrentamento das 
grandes questões nacionais.

http://portalclubedeengenharia.org.br/2021/04/09/ecossistema-de-empreendedorismo-caminho-para-o-desenvolvimento-sustentavel/
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5G: oportunidade da retomada de uma 
cadeia produtiva nacional
O leilão do 5G proposto pela 
Anatel e Ministério das 
Comunicações (MCom) para 
o segundo semestre de 2021 
vem sendo acompanhado 
cuidadosamente pela Divisão 
Técnica de Eletrônica e Tecnologia 
da Informação (DETI) do 
Clube de Engenharia. Para 
dar maior amplitude aos nossos 
posicionamentos, temos nos 
ombreado com entidades da 
sociedade civil com interesses 
semelhantes, na defesa de um 
edital que contemple requisitos 
que venham para a diminuição 
da desigualdade de acesso digital 
em nossa sociedade e que também 
possam alavancar o país para um 
desenvolvimento sustentável 
no setor.

Sabemos bem a desindustrialização 
ocorrida após as privatizações na dé-
cada de 1990 (a das telecomunicações 
ocorrida em 1998), que veio determi-
nar um desequilíbrio na balança co-
mercial de eletroeletrônicos, outrora 
superavitária, e que nos últimos anos, 
conforme aponta a abinee (associa-
ção brasileira da Indústria elétrica 
e eletrônica), tem dado déficits de 
dezenas de bilhões de dólares anu-
almente. os índices de atendimento 
ao mercado interno pelas indústrias 
locais vêm caindo drasticamente pela 
importação indiscriminada da infra-
estrutura das redes implantadas, sem 
uma ação coordenada de planejamen-
to que pudesse reverter esta situação. 

já tivemos oportunidade de apon-
tar que a ausência de uma política 
industrial pelo mCom, sem uma 
visão de longo prazo, tem contribu-
ído para a perda de protagonismo 
da manufatura nacional (ver jornal 
do Clube de engenharia nº 615).
dessa maneira, no ensejo de um 
leilão de características inéditas, 
tanto em valor como em quantidade 
de espectro disponibilizado, o edital 
cria uma oportunidade de formu-
lar as condições para o fomento à 
pesquisa e desenvolvimento (P&d) 
local, à transferência de tecnologia e 
ao incentivo a uma cadeia produtiva 
nacional. Seria de fundamental im-
portância aproveitar a dimensão do 
certame para a construção de uma 
política industrial com participação 
de prestadores de serviço, fabrican-
tes, entidades de pesquisa, academia 
e sociedade civil.

da mesma forma, tendo em vista a 
inclusão de frequências de 700 mHz 
e 2,3 GHz no leilão, mais adequa-

das ao 4G, acreditamos que o edital 
deva explicitar obrigações de aten-
dimento para regiões e localidades 
ainda sem atendimento por redes 
móveis. a convivência do 4G com o 
5G se dará provavelmente por déca-
das, como indica pesquisa da Global 
System for mobile association 
(GSma) ao prever que em 2025 o 
5G no brasil atingirá apenas 18% 
dos dispositivos totais implantados, 
e que o 4G terá predominância com 
cerca de 80%. no curto prazo, estas 
obrigações relacionadas ao 4G é 
que farão a grande diferença para o 
atendimento móvel de milhares de 
localidades ainda sem disponibilida-
de de celulares. 

na frequência de 3,5 GHz, depois de 
muitas discussões (ver jornal do Clu-
be de engenharia nº 616), decidiu a 
anatel que o serviço de Tv aberta 
por satélite, que atualmente ocupa 
parte da banda, seria deslocado para 
a banda Ku (12 GHz), com custos 
a serem debitados dentro do edital 

aos respectivos vencedores. Será um 
processo demorado e complexo de 
distribuição de kits para cada usuário 
que exigirá um esforço de logística 
imenso, mas que liberará uma faixa 
considerável de espectro que deverá 
atrair os atuais prestadores de serviço, 
e até mesmo um possível novo pres-
tador de serviço nacional entrante.

neste sentido, estabelecer as condições 
para se ter diversidade de fornecedo-
res para os elementos de rede sempre 
é uma preocupação em leilões dessa 
magnitude, de forma a se obter custos 
inferiores de implantação que venham 
a se refletir nos preços dos planos de 
contratação dos usuários e que acabe 
por instituir um maior incentivo à 
massificação do seu uso. não parece 
justificável limitar a participação de 
fabricantes sobre acusações pouco 
convincentes de eventuais quebras de 
segurança em uma declarada disputa 
geopolítica global, que poderá vir a 
trazer consequências desastrosas à 
diplomacia e ao comércio do país.

Gerd Altmann/Pixabay

http://portalclubedeengenharia.org.br/wp-content/uploads/2021/02/JORNAL_CLUBE_DE_ENGENHARIA_615_20210212.pdf
http://portalclubedeengenharia.org.br/wp-content/uploads/2021/02/JORNAL_CLUBE_DE_ENGENHARIA_615_20210212.pdf
http://portalclubedeengenharia.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Jornal-do-ClubedeEngenharia-616.pdf
http://portalclubedeengenharia.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Jornal-do-ClubedeEngenharia-616.pdf
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Frequências no leilão do 5G da Anatel

Por outro lado, a recente aprovação 
dos recursos do Fust (Fundo de Uni-
versalização dos Serviços de Teleco-
municações), que agora constituem a 
lei 14.109/2021, apoiada por entida-
des da sociedade civil, poderá se cons-
tituir num facilitador para a introdu-
ção de banda larga em áreas remotas, 
principalmente no que diz respeito 
ao atendimento de escolas.  neste 
sentido, a sociedade civil terá três dos 
doze assentos no Conselho Gestor 
deste fundo que atuará na gestão das 
prioridades a serem contempladas.

nem só para os grandes prestadores 
nacionais de serviços móveis o leilão 
do 5G será atrativo. os Provedores 
de Pequeno Porte (PPP) também 
terão participação importante nos 
blocos de frequência regionais. 
divididos em 8 regiões, estes pro-
vedores, que juntos já representam 
a maior força de mercado na banda 
larga, sempre lutaram por uma maior 
facilidade na obtenção de recursos 
para suportar suas implantações. Um 
fundo garantidor junto a instituições 
de fomento, por exemplo o bndeS, 
é bandeira que sempre foi coloca-
da para o estabelecimento de um 
mercado mais competitivo não só nas 
regiões mais atrativas.

Causou surpresa e muita controvérsia 
a exigência da anatel de que os for-
necimentos a serem feitos se alinhem 
à especificação mais recente da enti-
dade padronizadora mundial do 5G, 
o 3GPP (3rd Generation Partnership 
Project). o release 16 do 3GPP, re-
querido pela anatel, condiciona uma 
estrutura de rede completamente 
nova para o 5G, impedindo a utili-
zação de parte da rede 4G para dar 
curso às conexões, implicando obvia-
mente em maiores custos finais, tanto 
para prestadores de serviço como 
para os usuários. as operadoras se 
dividiram nesta discussão, que neste 
momento se encontra em andamento, 
apesar do posicionamento da anatel. 
Parece-nos que uma introdução mais 
harmoniosa, com a possibilidade de 
utilização de redes existentes, que 
por terem um impacto menor nos 
custos, possa ser mais adequada a um 
país que ainda detém um significa-
tivo déficit digital de atendimento, 
justamente pelos preços serem ainda 
elevados para o poder aquisitivo de 
um segmento da população.

Finalmente, na faixa de 26 GHz 
(ver box), as ondas ditas milimétri-

cas, que tem espetaculares 8 blocos 
de 400 mHz no edital, a anatel 
resolveu por não adotar nenhuma 
obrigação, deixando a critério dos 
vencedores do certame a decisão 
de como implantar a tecnologia. 
ressaltamos que os requisitos mais 
exigentes (velocidades altas e latên-
cias mínimas) da tecnologia 5G se 
encontram exatamente nesta faixa, e 
que, portanto, poderiam estar asso-
ciadas obrigações de prazos e locais 
de implantação. 

no momento, o edital, tal como 
elaborado pela anatel, encontra-se 
no TCU (Tribunal de Contas da 
União) para análise de suas nuances, 
principalmente quanto aos valores 
mínimos dos blocos de frequência. 
avaliação bastante importante e 
sensível, tendo em vista a pouca 
experiência mundial de fixação de 
preços pela inexistência de parâme-
tros que possam orientar e mensurar 
questões mercadológicas emergen-
tes, e pela quantidade de espectro 
que será leiloado no brasil. valores 
baixos resultam em perda de receita; 
valores altos afugentam os preten-
dentes. mas isto já é outra história.

O edital, elaborado pela Anatel, 
encontra-se no Tribunal de 
Contas da União (TCU) para 
análise, principalmente quanto 
aos valores mínimos dos blocos de 
frequência. Avaliação bastante 
importante e sensível, tendo 
em vista a pouca experiência 
mundial de fixação de preços pela 
inexistência de parâmetros.

Mohamed Hassan/Pixabay

FREQ. 1a RODADA 2a RODADA Compromissos

700 
MHz

10 + 10 MHz 10 + 10 MHz
4G em 14 mil localidades

Rodovias Federais

3,5 
GHz

4 blocos nacionais de 80 MHz

Blocos de 

20 MHz

Backhaul em 1.280 localidades

5G com prazos e localidades

Rede pública do governo

Norte Conectado

Migração TV para banda Ku
8 blocos regionais de 80 MHz

2,3 
GHz

50 + 40 MHz

Em 8 blocos regionais
X 4G em 14 mil localidades

26 
GHz

5 blocos nacionais de 400 MHz

3 blocos regionais de 400 MHz

Blocos de 

200 MHz
Não tem
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Atores do Setor Elétrico buscam assegurar 
investimentos para Pesquisa e Desenvolvimento

resgatando o processo histórico, 
vale registrar que em de setembro 
de 2020 a medida Provisória 998 
determinou que as empresas do setor 
elétrico deveriam investir um míni-
mo de 70% dos recursos dos progra-
mas de pesquisa e desenvolvimento 
em eficiência energética. os valores 
não utilizados seriam destinados à 
Conta de desenvolvimento ener-
gético (Cde) para a “modicidade 
tarifária”, ou seja, para conter aumen-
tos de tarifas de energia até 2025. o 
início de março marcou o fim deste 
processo legislativo com a sanção da 
lei 14.120/2021, que determina, en-
tre os destaques do texto, a retomada 
das obras da usina nuclear de angra 
3 e o remanejamento dos recursos do 
setor elétrico. o impacto na área de 
pesquisa é inevitável, uma vez que o 
corte já é lei. no entanto, especialis-
tas vêm debatendo formas de regu-
lamentar o texto com a perspectiva 
de minimizar ao máximo o risco de 
abalar a infraestrutura de inovação 
e desenvolvimento construída nas 
últimas duas décadas 

Para esclarecer o cenário e apro-
fundar o debate, a divisão Técnica 
especializada de energia (den) 
organizou a mesa redonda “Impac-
tos da mP 998 na regulamentação 
de P&d da agência nacional de 
energia elétrica – aneel e pontos 
de melhoria do Programa”. o diretor 
de atividades Técnicas do Clube de 
engenharia, Fernando Tourinho e 
os moderadores Francisco a. Costa, 
conselheiro do Clube e james bolivar 
luna de azevedo, chefe da Comissão 
executiva da den, receberam em 
18 de março, os especialistas Tenorio 
barreto e Guilherme Cardim. 

“É claro que gostaríamos que não 
houvesse cortes, mas entendemos o 

momento que o mundo atravessa. 
a pandemia traz impactos de toda 
ordem, não só na saúde pública. 
mas agora é o momento de cada 
um buscar abrir mão de algo em 
prol do coletivo. o que queremos 
é buscar formas de implementar a 
medida sem desmantelar um arranjo 
institucional que foi construído ao 
longo de vinte anos de investimentos 
no programa”, destaca Guilherme 
Cardim, fundador e presidente do 
Instituto avançado de Tecnologia e 
Inovação (IaTI), que trabalha há 15 
anos na gestão e execução de projetos 
do Programa de P&d da aneel.

“a quantidade de profissionais que se 
formam anualmente com esse pro-
grama é enorme. além das soluções 
técnicas inovadoras implementadas 
no setor visando a redução de perdas, 
a confiabilidade e disponibilidade 
do sistema já trouxeram inúmeras 
contribuições para o setor elétrico 
brasileiro, contando com mais de 
15 mil pesquisadores envolvidos em 
todo o país”, afirma Guilherme.             
  

Agora é lei
Com 30 anos de experiência no Setor 
elétrico, 20 deles como Gerente do 
Programa de Pesquisa e desenvolvi-
mento de Concessionária de energia 
elétrica perante a aneel, Tenorio 
barreto lembra que o programa foi 
criado há vinte anos, no governo Fer-
nando Henrique. “a lei 9991/2000 
(que instituiu o programa da aneel) 
nasceu em um período privatizan-
te no qual o setor elétrico era um 
dos alvos. o objetivo da lei era o de 
preservar a engenharia nacional, uma 
vez que a  maioria das empresas são 
privatizadas pelo capital estrangeiro. 
a preocupação era que toda a tecno-
logia viesse de fora, que nada fosse 
criado dentro do país”. 

Com o texto, as empresas concessio-
nárias e permissionárias passaram a 
ser obrigadas a investir anualmente 
pelo menos 75 centésimos por cento 
de sua receita operacional líquida em 
pesquisa e desenvolvimento do setor 
elétrico e, no mínimo, 25 centésimos 

por cento em programas de eficiência 
energética. em 2010, os percentu-
ais mínimos chegaram a cinquenta 
centésimos por cento.

a legislação forçou uma profunda 
mudança no setor. empresas passa-
ram por um processo de reestrutu-
ração para trabalhar com as novas 
atividades de pesquisa que na época 
estavam fora daquelas que realiza-
vam. “no início da década de 2000, 
o desenvolvimento de tecnologias no 
setor elétrico estava totalmente está-
vel, nada mudava tecnologicamente 
e a inovação de fato não era tão 
estratégica. mas isso foi mudando 
com o passar do tempo. as empre-
sas passaram a ver que pesquisa e 
desenvolvimento e eficiência energé-
tica poderiam alavancar várias ações 
importantes dentro das instituições. 
o próprio setor elétrico passou por 
inúmeras modificações que valori-
zaram a área. Hoje, há alternativas 
energéticas que fizeram a inovação 
passar a ser uma moeda importante. 

Caroline Bicocchi / Palácio Piratini

Novas tecnologias em 
energia renovável 
alimentaram, ao lado 
da busca pela eficiência e 
minimização de perdas, 
o desenvolvimento do 
setor de Pesquisa & 
Desenvolvimento e Inovação 
dentro das empresas do setor 
elétrico nacional. 
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a estruturação das empresas fez nas-
cer diretorias de P&d e Inovação e 
o programa amadureceu até o ponto 
em que estamos hoje”, conta barreto. 

os debatedores lembraram que essa 
não é a primeira vez que o setor so-
fre assédios por recursos. Há pouco 
tempo, o programa de eficiência 
energética sofreu uma redução de 
20%, destinada ao Programa na-
cional de Conservação de energia 
elétrica (Procel). antes disso, em 
2004, os recursos sofreram corte para 
a criação da empresa de Pesquisa 
energética - ePe. “agora lidamos 
com uma nova mordida. já não há o 
que fazer para mudar a questão, uma 
vez que já é lei. a discussão aqui é 
como regulamentar essa lei e mitigar 
os seus impactos sobre as concessio-
nárias de energia e os agentes que 
executam P&d de forma geral. bus-
camos encontrar caminhos para que 
a lei seja implementada da forma 
menos impactante possível para o 
programa de P&d da aneel e para 
a comunidade científica como um 
todo”, destaca Tenorio.

Proposta de entendimento
de acordo com o texto atual da 
regulação da aneel, ainda em 
discussão, os recursos que deverão 
ser transferidos para amortizar 
as tarifas e as perdas das empre-
sas do setor com a inadimplência 
amplificada pela pandemia serão 
retirados dos passivos acumulados 
ao longo dos anos em P&d. Todos 
os recursos represados ao longo das 
últimas duas décadas, não compro-
metidos com projetos contratados 
até 1º de setembro de 2020, serão 
destinados à Cde. o problema é 
que, ao definir o que são os projetos 
contratados, a aneel foi bastante 
restritiva, englobando recursos que 
já estavam comprometidos.

“o que estamos tentando fazer é 
mostrar que parte desse passivo es-
tava comprometido com ações que 
as concessionárias já tinham dispa-
rado. Podem não ter concretizado 
em contrato, mas já tinham feito 
chamadas públicas, negociações. 
Como então o Governo vem com 

essa regulamentação e diz que só 
vale o que foi contratado? É muito 
recurso para perder em um cenário 
em que boa parte dele já estava 
comprometido”, esclarece Tenorio.

o conceito de “projeto contratado”, 
no entanto, ainda está em aberto. a 
proposta apresentada por Guilher-
me define como “projetos em que as 
empresas possuem documentação 
comprobatórias (atas de reunião, 
e-mails, comprovação em Comitês 
etc), datadas até 1º de setembro de 
2020, em que as pessoas possam 
comprovar oferta e a aceitação 
entre empresa proponente e execu-
toras; ou que já possuam contratos 
de serviço ou compra de materiais 
para a sua execução. Incluem-se 
nessa definição os projetos oriundos 
de Chamadas Públicas ou Consul-
tas Privadas cujo resultado já tenha 
sido publicado até a referida data”. 
assim, seriam mantidos nos passi-
vos os recursos necessários para a 
execução dos projetos.   

a tese ganhou reforço importante 
quando, respondendo à consulta, 

A proposta de regulamentação 
já teve um impacto positivo. 
Desde a publicação da MP, 

em setembro de 2020, todos os 
que atuam de alguma forma 
no contexto do programa de 

P&D do setor elétrico no Brasil, 
como institutos de pesquisa, 

universidades etc, começaram a 
interagir. O passo seguinte foi 

a fundação da Confraria da 
Inovação. O grupo reconhece a 

importância do espaço de debate 
aberto: além da maior interação, 

proporciona o acesso à diretoria 
da Aneel e ao legislativo.

a advocacia-Geral da União - aGU 
chancelou que devem ser entendidos 
como contratados os casos nos quais 
ainda não há contrato firmado, mas 
algum entendimento sobre o assunto. 
o órgão apontou que “um contrato, 
enquanto negócio jurídico bilateral, 
não se confunde com o instrumento 
contratual. o instrumento contratual é 
o documento no qual são descritos os 
direitos e obrigações das partes contra-
tantes”. a aGU destacou, ainda, que 
“o contrato é considerado firmado com 
a concordância dos termos da propos-
ta, momento em que começa a produ-
zir efeitos jurídicos”. o parecer cita, 
ainda, que projetos com Chamadas 
Públicas com resultados publicados até 
a data determinada pela lei também 
podem ter seus recursos garantidos no 
passivo para sua futura realização.

outra proposta apresentada é que “os 
valores necessários para que os proje-
tos contratados avancem na Cadeia de 
Inovação, até a sua inserção no mer-
cado, também devem ser considerados 
para manutenção do passivo”. a ideia 
é adequar a lei à realidade de um setor 
que trabalha com planos de longo pra-
zo, validação em etapas e contratações 
estendidas ao longo de fases.  

o debate segue aberto, mas a proposta 
de regulamentação já teve um impacto 
positivo para o setor: “desde a publi-
cação da mP, em setembro de 2020, 
todos que atuam de alguma forma no 
contexto do programa de P&d do se-
tor elétrico no brasil - como institutos 
de pesquisa, universidades etc - come-
çaram a interagir. desses contatos foi 
fundada a Confraria da Inovação - que 
teve Tenorio como um dos fundadores. 
o coletivo vem se mostrando muito 
importante como um espaço de debate 
entre atores que fazem parte do pro-
grama da aneel, além de proporcionar 
a oportunidade de alcançar a diretoria 
da própria aneel e o legislativo”, fina-
liza Guilherme.

Sebastián Faune/Pixabay
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O plano de um Rio mais verde
O calor do verão carioca tem uma re-
lação direta com a falta de árvores no 
espaço urbano, bem como as recorren-
tes enchentes que param a cidade todo 
ano. Esse cenário, no entanto, pode 
mudar. O Plano Diretor de Arboriza-
ção Urbana (PDAU) estava previsto 
no Plano Diretor da cidade, de 2015, 
mas ficou no papel até o final de fe-
vereiro de 2021, quando a prefeitura 
decidiu colocar o plano em prática. 
Para falar dos desafios enfrentados 
pelo Poder Público na implantação 
do PDAU e articular parcerias com 
a sociedade civil, a divisão técnica 
especializada de Planejamento Re-
gional e Urbanismo (DUR) organi-
zou o debate “Planejamento Urbano, 
Plano Diretor e Plano Diretor de 
Arborização Urbana”. A coordenação 
foi de Uiara Martins de Carvalho, 
chefe da DUR.

na sexta-feira, 16 de abril, o Clube 
de engenharia recebeu Celso junius, 
diretor de arborização da Fundação 
Parques e jardins; Cléber marques 
Castro, professor do Programa de 
Pós-graduação em Geografia da 
UFrrj; alberico martins mendon-
ça, coordenador da câmara especia-
lizada de engenharia Florestal do 
Crea-rj; e alessandro magalhães de 
oliveira, coordenador geral dos ar-
boristas Urbanos do rio de janeiro.

O Apartheid verde
não é uma questão apenas de beleza. 
a arborização urbana ajuda a reduzir 
a poluição do ar, aumenta o sombre-

Construído de forma colaborativa, 
o Plano Diretor de Arborização 
Urbana é multidisciplinar e traz 
diagnóstico e planejamento de 
dez anos com programas a serem 
implementados. 

amento e a estabilização da tempera-
tura e sensação térmica, reduz o ruído 
e promove melhorias no cotidiano 
dos moradores que chegam a impac-
tar, segundo pesquisas, na própria 
expectativa de vida dos mesmos. no 
caso do rio, as árvores têm, ainda, um 
papel fundamental: interceptar a água 
das chuvas, regularizando a hidrolo-
gia de ruas e encostas e controlando 
a erosão, o que ajuda muito a evitar 
enchentes e deslizamentos. esses 
benefícios, como outros, não são dis-
tribuídos a toda a sociedade e o mapa 
do déficit de arborização aponta um 
padrão já bastante conhecido no que 
diz respeito à desigualdade na cidade. 

 “É interessante fazer uma relação do 
PdaU com o estatuto da Cidade 
para pensar como garantir uma dis-
tribuição mais equitativa dos bene-
fícios da urbanização e um uso justo 
e socialmente equilibrado do espaço 
urbano”, destaca o professor Cléber 
marques Castro. a diferença gritante 
entra as áreas também foi destacada 
por Celso junius, da Fundação Par-
ques e jardins, que chama o fenôme-
no de “apartheid verde”.

Cléber propõe, ainda, pensar a 
questão pelo viés metropolitano: 
“nós compartilhamos serviços, redes 
técnicas de infraestrutura, pessoas, 
vidas, cotidiano. existe um conselho 
deliberativo da metrópole, um fórum 
de discussão presidido pelo gover-
nador e prefeitos das cidades. agora 
pode ser uma hora interessante de 
pensar um desafio pela metrópole”, 
defende, destacando que não é um 
problema só do rio de janeiro: 39% 
dos domicílios em área urbana na 
região metropolitana possuem déficit 
de arborização. 

Sociedade e Poder Público 
se movimentam
o Plano diretor de arborização 
Urbana é um documento que foi 
construído de forma colaborativa e 
multidisciplinar trazendo diagnósti-
co e planejamento de dez anos com 
programas a serem implementados, 
como manejo e arborização urbana, 
tratos silviculturais, normatização, 
capacitação e treinamento de equipes, 
educação ambiental e patrimonial, 
comunicação, fomento à pesquisa, 
controle e fiscalização, entre outros.

Para tirar os planos do papel foi for-
mado o Comitê Técnico de Implanta-
ção e acompanhamento Permanente 
do Plano diretor de arborização Ur-
bana, que reúne a Fundação Parques e 
jardins, Secretaria municipal de meio 
ambiente, Companhia municipal 
de limpeza Urbana - ComlUrb, 
Companhia de engenharia de Trá-
fego do rio de janeiro - CeTrIo, 
Companhia municipal de energia 

e Iluminação - rIolUZ, Fundação 
Instituto Geotécnica, GeorIo, 
Instituto rio Patrimônio da Hu-
manidade e Instituto Pereira Passos, 
entre outras entidades e secretarias 
municipais. 

a primeira reunião inaugurou o co-
mitê depois de cinco anos paralisado 
na gestão anterior, já com algumas 
iniciativas na rua. entre as selecio-
nadas por junius está a articulação 
com cerca de 30 coletivos de plantio 
de árvores urbanas, com mais de 500 
voluntários atuando nas cidades. “o 
PdaU é uma conquista da sociedade 
carioca e essa transparência é funda-
mental, assim como a incorporação 
da visão dos moradores, associações 
profissionais, instituições e da popula-
ção”, destaca.

alessandro magalhães de oliveira, 
coordenador geral dos arboristas Ur-
banos do rio de janeiro representou a 
sociedade civil no evento. Com slides, 
panfletos, reuniões de condomínio 
vamos conseguindo”, conta. Segundo 
alessandro, o grupo de arboristas 
urbanos conta com o engajamento de 
40 grupos de bairros, com cerca de 
500 pessoas em cada um deles, 200 
voluntários ativos, 10 mil seguidores 
nas redes e 200 mudas plantadas até o 
momento”, comemora.  
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março/abril de 2021

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

dTes

PMRJ / Divulgação

Previsto no Plano Diretor da 
cidade, de 2015, o Planejamento 
da Arborização Urbana do 
Rio ficou no papel até o final 
de fevereiro de 2021, quando 
a prefeitura decidiu colocar o 
plano em prática. 

O papel da engenharia
entre todos os participantes do de-
bate foi consenso a importância do 
conhecimento técnico na construção 
dos programas do PdaU, não só 
para a diminuição direta dos défi-
cits de arborização, mas também na 
queda da barreira cultural criada no 
passado. alberico martins mendon-
ça, representando o Crea-rj, des-
tacou que os engenheiros florestais 
têm diversas disciplinas ao longo 
da formação que podem colaborar 
muito com a implantação do PdaU. 
“Se há um plano como o PdaU, é 
importante  estabelecermos nele as 
premissas básicas do que é o plantio 
de uma árvore em uma rua. Quando 
a pessoa planta uma árvore na frente 
da sua casa, ela precisa ter cuidado 
porque se cai muita folha, se arre-
benta as calçadas, as pessoas passam 
a ver as árvores como uma coisa 
ruim”, alerta. e trouxe boas notícias. 
“Parte do nosso trabalho é conversar 
com as pessoas. aquele morador que 
não quer árvore na frente de casa, 
que cimentou até a base das árvores, 
a gente acredita muito na educação 
ambiental, de chamá-lo a participar, 
escolher a espécie, informar antes do 
plantio.

o engenheiro apresentou diver-
sos aspectos técnicos que precisam 

ser observados nos programas do 
plano diretor. “Há questões técnicas 
importantes como a qualidade das 
mudas. as usadas para arboriza-
ção urbana são as de pelo menos 1 
metro e 80 centímetros. Como elas 
geralmente são produzidas em sacos 
plásticos, sob condições controladas, 
essas mudas não costumam ter a 

proporcionalidade que toda árvore 
tem que ter entre as raízes e a 
parte aérea. assim que plantada, 
a muda precisa de um tempo para 
reorganizar seu sistema radicu-
lar. outra questão são as podas 
feitas pelas concessionárias de 
serviços públicos. São verdadeiros 
crimes. Um trabalho muito sério 
é feito pela Comlurb, mas outras 
concessionárias, tanto na parte 
aérea, quanto na subterrânea, têm 
destruído muitas árvores” apon-
ta, destacando a importância de 
garantir que o PdaU contemple 
profissionais que dominem os 
critérios técnicos.

a arborização urbana distribuída 
de forma irregular e sem planeja-
mento foi identificada como um 
desafio há pelo menos 150 anos. 
de lá para cá, o problema só se 
intensificou e o plantio de árvo-
res sem controle e conhecimento 
necessários levou ao plantio de 
árvores como as amendoeiras, que 
cresceram destruindo calçadas e 
espalhando raízes nas fundações 
das casas. ensinaram à população 
que ali estava um problema, não a 
solução. ainda hoje pagamos caro 
pelo engano: o calor do verão ca-
rioca e as recorrentes enchentes. 
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debaTe

Mulheres conquistam espaço, mas não a equidade
Nos últimos anos, o dia 8 de 
março, Dia Internacional da 
Mulher, vem perdendo bastante 
o caráter festivo e recuperando 
o seu verdadeiro sentido: a luta 
das mulheres pela igualdade de 
oportunidades e respeito em um 
mundo estruturalmente machista. 
Na Engenharia, o reflexo dessa 
mudança pode ser comprovado 
nas salas das universidades, onde 
elas estão cada vez mais presentes, 
conquistando espaços e destaques. 
A igualdade no mercado de 
trabalho, no entanto, ainda não é 
uma realidade.

Segundo dados do sistema Confea/
Crea, embora haja avanço na partici-
pação das mulheres nas entidades de 
classe e no mercado, apenas 15% dos 
profissionais registrados são mulheres. 
entre os Creas, em 2018, a diferença 
é gritante. em São Paulo são 329.337 
homens e 45.099 mulheres. no Cre-
a-rj, 203.795 inscritos são homens, 
contra 28.763 mulheres. em nenhum 
Crea o número de mulheres supera 
em pelo menos 30% o de homens. 

Para mudar esse panorama, foi criado 
em 2018 o Programa mulher, que 
tem como objetivo contribuir para 
que o país alcance a igualdade de 
gênero e empodere mulheres e me-
ninas, uma das metas do objetivo de 
desenvolvimento Sustentável (odS) 
da agenda 2030 da organização das 
nações Unidas. 

Moderada pela geóloga Daniela Garroux, do Comitê Brasileiro de Túneis (CBT), a mesa-redonda “Mulheres na área 
de escavações subterrâneas” reuniu profissionais da área para discutir os desafios do mercado para as mulheres tuneleiras.

Problemas estruturais
esse momento de avanços, ainda 
longe da equidade, se manifesta no 
cotidiano de engenheiras nos can-
teiros de obras que, claramente, não 
são montados levando em conside-
ração a presença delas nas equipes 
de obras. “já passei por dificuldades 
em obras de túneis nas quais não 
havia botas do meu tamanho, nem 
banheiro feminino. eu tentava andar 
pelo canteiro e ficava presa na lama”, 
conta daniela Garroux, tesoureira 
do Comitê brasileiro de Túneis 
CbT e consultora da TunGeo. ela e 
outras sete mulheres da área tecno-
lógica fizeram uma live no início 
de abril para trocar experiências e 
impressões sobre a participação da 
mulher na engenharia, geologia, 
geotecnia etc. a organização foi 
do próprio CbT, da associação 

brasileira de mecânica dos Solos e 
engenharia Geotécnica (abmS).

diferentes gerações se encontraram 
no debate virtual. entre as profissio-
nais mais novas, a percepção é de res-
peito e normalidade, principalmente 
por já terem entrado no mercado sob 
lideranças femininas pioneiras. Paula 
maia, coordenadora de anteprojeto 
civil e traçado do metrô de São Pau-
lo destaca isso. “Quando entrei no 
metrô tive muitas chefes mulheres”. 
magali Gurgueira, geóloga projetista 
e consultora da maisGeo/CjC enge-
nharia, também lembra a importân-
cia dessas desbravadoras. “não faço 
parte da geração pioneira. Fui lide-
rada por várias mulheres e aprendi 
muito com elas. Isso sempre fez parte 
do meu convívio. já faço parte de 
uma geração que a presença feminina 
sempre foi muito forte, inclusive na 
área de túnel. não somos maioria, 

mas acredito que temos um cenário 
com presença feminina crescente e 
relevante nas obras subterrâneas”, 
comemora a geóloga.

já as profissionais da “geração pio-
neira” viveram outra realidade. e não 
faz muito tempo. “Quando estava no 
doutorado, participei de um congres-
so internacional em 1999 em Cam-
pos do jordão no qual eu era a única 
mulher levando um trabalho para 
apresentar. em São Paulo há uma 
dinâmica maior entre nós profissio-
nais, mas na mineração é um pouco 
diferente. muitas vezes eu entro 
em reuniões nas quais sou a única 
mulher. algumas colegas engenheiras 
muito boas trabalham comigo, mas 
ainda é bem menos do que vemos em 
São Paulo”, conta.

 “Um subordinado me parabenizou 
pelo cargo de chefia enfatizando 
‘principalmente por você ser mulher’’, 
contou a engenheira renata rocha, 
que destacou, ainda, que “na pande-
mia, profissionais competentíssimas 
tiveram que ficar em casa com os 
filhos enquanto seus maridos segui-
ram trabalhando”. 

Há muito caminho a percorrer, mas 
elas estão lá, decididas a conquistar o 
que ainda falta para instituir a igual-
dade de gêneros e entre os profissio-
nais das engenharias e correlatas. 

Confira o encontro das profissionais 
da área de escavações subterrâneas 
em (1034) mulheres na área de esca-
vações subterrâneas - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=IrQlBlX5594&t=3920s
http://www.youtube.com/watch?v=IrQlBlX5594&t=3920s

