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Infraestrutura

infraestrutura compreen-
de o complexo de estrutu-

ras, instalações, pessoal e insu-
mos sob a responsabilidade das 
administrações públicas, para 

Por Benedicto Apparecido dos Santos Silva*

A
atender às carências da população e à dinâ-
mica da sociedade produtiva. Cada um dos 
seus setores é regulamentado por legislação, 
normas, especificações próprias. Essas especi-
ficações enfocam, a par dos serviços, a saúde, 
segurança, bem-estar da população, proteção 
ao ambiente, a economia e a segurança na-
cionais. Também incluem acréscimo no coefi-
ciente de segurança para as obras absorverem 
esforços estranhos, oriundos de fenômenos 
naturais ou falhas humanas, visando resistên-
cia e recuperação.

Quanto à logística, a infraetrutura requer 
visão, participação, adequada alocação de re-
cursos, planejamento, estudo, pesquisa, proje-
to, construção, operação e manutenção.

Como a tendência natural do país é de cres-
cimento populacional e de desenvolvimento, os 
projetos consideram a projeção desses incre-
mentos como garantia às futuras gerações.

No espaço e no tempo, a defasagem 
entre o necessário e o disponibilizado, não 
importa o setor, tem como causa: a) o não 
cumprimento de etapa como planejada, 
ou ausência de manutenção; b) evolução 
demográfica e/ou desenvolvimento discre-
pantes das previsões, por razões intrínsecas, 
políticas regionais, nacionais ou até inter-
nacionais da produção, do mercado.  

No sentido lato a infraestrutura englo-
ba: educação, saúde, ambiente, saneamento, 
energia, transportes, comunicação, seguran-
ça, justiça, assistência social. No seio das co-
munidades ela concentra instalações prévias 
à ocupação das moradias. Compõem-na:
1 – Educação
– escolas e ensino conforme a Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional: do infan-
til ao superior, alfabetização de adultos, para 
deficientes, supletivos.
2 – Saúde
– profilaxia, assistência médica - postos e hospitais.

3 – Assistência e seguridade social.
4 – Ambiente
- uso e ocupação do solo, paisagismo ur-
bano, proteção de mananciais e de reservas 
biológicas.
- Controle da poluição – meios físico, bioló-
gico, humano.
- Cursos d’água do perímetro urbano – fai-
xas non-aedificandi, retificação, canaliza-
ção, revestimento das margens, acessórios 
para controle da vazão e prevenir inunda-
ções (diques, canais, túneis, reservatórios).       
- Taludes (estabilidade) – drenagem, revesti-
mento vegetal ou outras coberturas, estru-
turas de contensão.
- Iluminação pública.
5 – Saneamento 
- Água potável – captação, adução, trata-
mento, armazenamento e distribuição.
- Águas pluviais – captação e destino final; 
a importância das primeiras chuvas.
- Esgoto doméstico, comercial e industrial – 
coleta, transporte, tratamento e destino final.
- Resíduos sólidos – doméstico, comercial, 
industrial e de demolições; coleta, transporte, 
seleção, reciclagem, destino do descartável.
- Resíduos perigosos – tóxicos, hospitalares, 
eletrônicos, pilhas.
- Limpeza pública.
6 - Energia
- Energia elétrica 
a) geração hídrica – barragem, reservatório, 
casa de máquinas.  
b) geração térmica – usinas a gás, óleo, resí-
duos, minerais radiativos.
c) geração eólica e solar.  
d) transmissão – linha de alta tensão, subes-
tação, distribuição, rebaixamento da tensão, 
entrada para o consumidor.
- Gás combustível – extração, tratamento, 
transporte; gás natural canalizado, gás na-
tural veicular, GLP.
- Combustíveis líquidos, derivados do petró-
leo e de origem vegetal.
- Carvão – mineral e vegetal.
7 - Transportes 
- Pessoas e materiais (carga geral, granéis 

sólidos e líquidos) – vias urbanas, rodovias, 
ferrovias, hidrovias, travessias, portos, aero-
portos, dutos, viadutos, pontes, túneis.
- Público urbano – rodoviário, ferroviário, 
metroviário, hidroviário.
- Trânsito – circulação de veículos automo-
tivos, congestionamentos.
8 – Comunicação
– correio, telefonia, rádio, televisão, inter-
net, diário oficial.
9 – Sistema judiciário 
10 – Segurança
– corpo de bombeiros, polícia civil e militar, 
forças armadas, sistema carcerário e peni-
tenciário.
11 – Parques e instalações públicas
– educacionais, culturais, esportivas, recre-
ativas.
12 – Financiamento da habitação 

OBSERVAÇÕES
Uma nação forte, próspera e competitiva 

precisa construir e manter infraestrutura de 
qualidade e confiável ao longo do tempo. Ela 
é o sustentáculo da economia, a energia que 
dinamiza o país. Sua posição e desempenho 
diante do necessário é índice do nível de de-
senvolvimento e da competência das admi-
nistrações públicas. É custeada indiretamente 
pelos impostos e taxas (fundo perdido) e di-
retamente pela venda de serviços respectivos.  

Ainda para atendimento das carên-
cias humanas e empresariais, há, a cargo 
da iniciativa privada: agricultura, indústria, 
comércio, cartórios, bancos, diversão, lazer, 
templos religiosos, segurança, mídia etc. E 
há setores partilhados com ela: escolas, hos-
pitais, energia, segurança, previdência etc.

Face à atual tendência de privatização 
de instalações e serviços, visando libertá-los 
das mazelas da administração pública e im-
primir-lhes a qualidade indispensável, há ser-
viços transferidos à iniciativa privada através 
de contrato de concessão e fiscalizados por 
agência reguladora, como: telefonia, rádio, 
televisão, internet, operação de rodovias, fer-
rovias, metrô, portos, aeroportos, distribuição 
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de energia elétrica; o correio 
terceiriza agências. Órgãos dos 
governos estudam a viabilida-
de de parcerias público-priva-
das (em projeto e implantação 
de sistemas, com bilateral par-
ticipação nos investimentos e 
a operação a cargo do parcei-
ro privado) estabelecidas atra-
vés de contrato.

É fundamental ressaltar: apesar das di-
mensões territoriais do Brasil, não temos trens 
de passageiros e muito poucos de carga. Aliás, 
a razoável rede ferroviária do Estado de São 
Paulo, onde se destacava a Companhia Paulis-
ta de Estradas de Ferro, foi desbaratada. Entre-
tanto, as rodovias priorizadas desde meados da 
década de 1940 estão aquém do fundamental 
e em péssimo estado de conservação (exceto 
as rodovias do Estado de São Paulo).

Por incrível que pareça, o tratamento 
do esgoto e do lixo não se incluem entre os 
serviços considerados essenciais (a maioria 
da população desconhece a importância 
ambiental do serviço)!

Com relação ao transporte público, a ci-
dade de São Paulo, com seus 10 milhões de 
habitantes, integrados a outros 10 milhões do 
resto da RMSP, tem quatro linhas e cerca de 
80 quilômetros de metrô, quando precisa de 

pelo menos 10 linhas e uns 300 quilômetros. 
Quanto ao tráfego de veículos cruzando a ci-
dade de São Paulo, o Rodoanel, via perimetral, 
em construção, está uns 50 anos atrasado!    

Esse preocupante panorama nos suge-
re um criterioso e pormenorizado levanta-
mento das condições de todos os setores da 
infraestrutura pelo país, para dimensionar 
carências físicas, financeiras, o volume de  
trabalho e seu respectivo prazo de execução, 
e, inclusive a reflexão sobre planejamento.

Planejamento
Planejar é definir profissionalmente o 

“que” e “como” deve ser feito. O planejamen-
to pressupõe a compreensão das atividades 
do total e do global, dos meios envolvidos, 
seu interrelacionamento, a iteração sistemá-
tica para compor a matriz das decisões se-
toriais e regionais. Distinguem-se o planeja-
mento a cargo das administrações públicas e 
o dos componentes da sociedade produtiva.

O planejamento estratégico é a visão 
do que se quer ou se precisa alterar, face às 
contingências do mercado e/ou à perspecti-
va de desenvolvimento.

O planejamento se traduz por:
- Qualificação dos objetivos globais, totais, 
regionais e setoriais.
- Dimensionamento dos recursos humanos, 

materiais e financeiros a serem utilizados.
- Fixação de metodologia e das formas de 
que se reveste.
- O espaço e o tempo de execução das ati-
vidades respeitando seus prazos intrínsecos.
- Procedimentos complementares balizado-
res da atuação dos envolvidos.

Ferramenta de organização e gestão com 
base na inteligência e no conhecimento, o 
planejamento tem por premissas básicas a 
evolução demográfica e as carências decor-
rentes, a expectativa de oscilações dos mer-
cados interno e externo, os avanços técnicos.

Nos países subdesenvolvidos ele precisa 
considerar necessidade - prioridade - disponibi-
lidade fomentada por interesses particulares de 
influentes. Embora, contrariamente, ele devesse 
– por seu conteúdo técnico – ser o fundamen-
to das ações, impor o tratamento de variáveis 
políticas (como investimento, controle da nata-
lidade e das migrações) e adequar à realidade 
socioeconômica e técnica as administrações 
federal, estaduais e municipais – além dos siste-
mas político, judiciário, tributário, trabalhista e 
previdenciário. Tudo isso visando reduzir custos 
e dispêndios. E também desburocratizar, princi-
palmente todo o influente na produção.

* Benedicto Apparecido dos Santos Silva é engenheiro 

consultor, associado do Instituto de Engenharia

E-mail: beneassilva@gmail.com

Liderança e gerenciamento em engenharia*
Os grandes benefícios da tecnologia

s grandes mudanças que vêm ocor-
rendo na vida das pessoas no mundo 

moderno são pela via tecnológica.
Em vez do consumo de bens disponíveis 

na natureza, ou de baixa transformação, o 
ser humano tem atualmente à sua dispo-
sição produtos em que o conhecimento e 
a tecnologia se agregam de forma nunca 
atingida antes. As comunicações instantâ-
neas, globais (até mesmo extraterrestres), 
novos produtos químicos e farmacêuticos, 
intensificação no consumo e produção de 
energia e transportes, o aumento da produ-
tividade agrícola, os nossos conhecimentos 
da medicina etc., são exemplos flagrantes.

O futuro aponta agora para a tecnologia 

genética, que, associada à informática, ofe-
rece enorme possibilidade de contribuição 
para o problema da fome no mundo. Ofere-
ce também possibilidades de conhecimento, 
diagnóstico e cura de doenças que ainda 
hoje não dominamos. A nanotecnologia se 
revela importante colaboradora da medicina.

Ao conhecimento e à tecnologia se adi-
cionam também as novas formas de gestão 
para administrar instituições e a nova socie-
dade que se organiza.

As transformações tecnológicas têm 
sido rápidas e tudo indica que daqui para 
frente serão mais rápidas ainda, o que afe-
tará cada vez mais a organização da nossa 
sociedade e a própria cultura, pela mudan-
ça de paradigmas.

A tecnologia e o conhecimento come-
çam a descerrar a cortina de um futuro rico 
e promissor para a humanidade. A sua influ-
ência sobre o social, o econômico e o políti-
co mudará totalmente a estrutura da nova 
sociedade. Precisamos nos preparar para ela.

Mas problemas persistem ou crescem
Contudo quase metade da humanida-

de ainda passa fome. São mais de 2 bilhões 
de pessoas consideradas abaixo da linha de 
pobreza em todo o mundo.

A tecnologia tem sido aplicada também 
no aperfeiçoamento das formas de destruir 
a vida humana, através das guerras. A ur-
banização excessiva é responsável pelos 
aglomerados de favelados, vivendo em con-

Por Cláudio A. Dall’Acqua**
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Câmara de Mediação
e Arbitragem do

Instituto de Engenharia

Melhor opção para solucionar
conflitos relacionados à Engenharia.

A CMA-IE oferece à comunidade
ligada a Engenharia, serviços

de Mediação e Arbitragem.

Maiores informações:
Tel.: 3466-9260

e-mail: camara@iengenharia.org.br
Visite nosso site:

www.iengenharia.org.br/camara


