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A implantação consistente de soluções de infraes-
trutura da próxima geração no Brasil pode alavancar 
uma onda sustentável de desenvolvimento e de ge-
ração de renda em nosso país. Mas, para que isso dê 
certo, é fundamental que os projetos de engenharia 
apliquem conceitos baseados em inovação e tecno-
logia de ponta. Eles precisam ser integrados entre si 
para que sejam implementados com precisão, pra-
zos curtos e custos aceitáveis.

A engenharia e seus profissionais têm um papel 
fundamental nesse processo, abraçando conceitos 
integrados de sistemas de engenharia com tecno-
logias de ponta e conceitos de inovação no planeja-
mento e execução dos projetos.

1.Panorama Geral das 
Infraestruturas de 
Engenharia no Brasil
É necessário reconhecer que boa parte da infraes-
trutura brasileira precisa de ampliações, melhorias 
e atenção permanente para que se mantenha efeti-
va. Neste sentido, será necessário conduzir muitos 
projetos críticos e vitais, tanto no curto, quanto no 
médio e longo prazo.

Nos próximos parágrafos, apresento uma visão ge-
ral das características e demandas da infraestrutu-
ra de transportes, internet e energia elétrica, como 

base de ilustração de nossas demandas nacionais 
e da necessidade de uma nova atitude em nossos 
projetos de engenharia. Entendo que será necessá-
rio o uso intensivo de tecnologia e inovação e, den-
tro de uma visão integrada para viabilizar oportuni-
dades, o fechamento dos gargalos atuais e manter a 
infraestrutura consistente e preparada para as pró-
ximas décadas.

1.1- Transporte

Nossa rede de transporte é baseada, basicamente, 
no modal rodoviário e praticamente não conta com 
redundância. Um bloqueio em uma rodovia significa 
que não temos condição de mover bens, mesmo en-
tre as principais cidades do país. A título de exem-
plo, qual é a alternativa existente para transporte de 
cargas quando houver um bloqueio na BR040 entre 
Belo Horizonte e Brasília? Além disso, nossas estra-
das, salvo exceções, são ultrapassadas e deficitá-
rias em capacidade de mobilidade. 

Nos demais modais, nossa situação demanda ain-
da mais atenção. Aproveitamos muito pouco nosso 
potencial para o transporte aquático, seja via rios 
ou cabotagem marítima. Nossos portos, em geral, 
são congestionados, têm baixo calado e, portanto, 
não conseguem atracar as maiores e mais moder-
nas classes de embarcações. Fazem também pouco 
uso de tecnologia no suporte a suas operações, tor-
nando o tempo de processamento de carga e des-
carga muito longo e custoso.
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Nossas ferrovias, apesar de estarem recebendo um 
aumento de investimentos nos últimos anos, em sua 
maioria, não contam com eletrificação ou bitola lar-
ga, fazendo com que atendam uma parcela pequena 
do volume global do transporte de cargas e prati-
camente não sejam usadas no transporte de pas-
sageiros, mesmo em circuitos de alta densidade de 
demanda, como por exemplo no eixo São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília.

O transporte aéreo, essencial para um país conti-
nental, recebeu muitos investimentos na época da 
Copa do Mundo. Mesmo assim, segue demandan-
do investimentos em equipamentos de navegação 
mais avançados, em ampliação/duplicação de pis-
tas, meios de deslocamento rápido com duração 
previsível aos aeroportos, sobretudo nos grandes 
centros urbanos, e na multiplicação de aeroportos 
regionais.

1.2- Internet e Telecomunicações

Nossa infraestrutura de internet também precisa de 
atenção, pois é uma das mais críticas e relevantes 
para o desenvolvimento da nova economia. Vale 
lembrar que, basicamente, todos os sistemas de 
telecomunicações são hoje baseados em redes de 
internet.

A internet precisa ter um alcance geográfico cada 
vez mais amplo, abranger mais pessoas, possibilitar 
a ampliação de serviços governamentais-chaves e 
suportar os mais diversos tipos de negócios de for-
ma confiável.

Devido a suas características, as redes de internet 
demandam investimento permanente para que se 
mantenham eficientes: implantação periódica de 
novas tecnologias (por exemplo, 5G), ampliação 
permanente de capacidade devido a crescente de-
manda exponencial de banda e a viabilização de uso 
amplo de uma grande diversidade de protocolos e 
dispositivos no comércio, indústria, agronegócio e 
uso pessoal, como por exemplo Internet das Coisas 
(IoT – Internet of Things), cidades/prédios inteligen-
tes (Smart Cities/Buildings), Indústria 4.0, entre ou-
tros. Adicionalmente, é necessário garantir a segu-
rança e a veracidade dos dados/informações.

1.3- Energia Elétrica

Outra infraestrutura crítica que demanda atenção 
é a da energia elétrica. Ela é cada vez mais funda-

mental para o crescimento da economia e pode 
tornar-se um dos maiores gargalos ao crescimento 
econômico no Brasil caso não possamos ampliar a 
capacidade de geração e distribuição.

O Brasil tem um grande volume de geração de ener-
gia elétrica a partir de energias limpas e renováveis 
(cerca de 85% do total), notadamente de origem hi-
droelétrica (64%), mas contando também com uma 
participação significativa e crescente a partir de 
energia eólica (9%) e de biomassa (9%). Além disso, 
a geração a partir da energia solar vem crescendo 
rapidamente nos últimos anos e já participa com 2% 
do total da energia gerada, um volume semelhante 
ao da geração via energia nuclear [1].

 Pelas características de nosso país, o Brasil tem 
um potencial facilitado para gerar toda sua deman-
da presente e futura de energia elétrica a partir de 
fontes sustentáveis e de zero emissão de carbono a 
um custo muito inferior ao de outros países, mesmo 
quando a mobilidade urbana e interurbana de pes-
soas e bens for baseada na energia elétrica.

Integração, inteligência e velocidade de implanta-
ção de nossos grids de energia, de forma compatí-
vel com as novas demandas, é um fator chave para 
o desenvolvimento nacional.

2. Infraestrutura Baseada 
em Tecnologia de Ponta e 
Inovação
Precisamos enfrentar as demandas de expansão, os 
gargalos e as demandas de aprimoramento de nos-
sa infraestrutura com coragem e ousadia. Para isso 
é importante promover um desenvolvimento sus-
tentável e duradouro com agilidade e foco. Entendo 
que isso somente seja possível com o uso intensi-
vo de tecnologias de ponta, arranjos de fomento a 
inovação e a aplicação do conceito de sistemas de 
engenharia. 

A área de engenharia e os engenheiros serão cru-
ciais para viabilizar essa transformação capaz de 
fomentar um salto na economia brasileira. Nossa 
classe será fundamental para transformar deficiên-
cias em oportunidades, de uma forma semelhante à 
adotada pelos países asiáticos.
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Nos itens a seguir, apresento propostas para o de-
senvolvimento de nossa infraestrutura e conceitos 
adotados pela Coreia do Sul, que viabilizaram um 
crescimento acelerado a este país.

2.1- Coreia do Sul – Uma Referência 
para a Infraestrutura do Brasil

A Coreia do Sul, a partir dos anos 60, saltou da condi-
ção de país emergente, tornando-se um dos países 
com o maior índice de inovação e desenvolvimento 
do mundo. O caminho para seu sucesso foi inves-
tir forte na implantação de infraestruturas de ponta 
nas mais diversas áreas (transportes, comunicação, 
internet, energia etc.), na formação de profissionais 
altamente qualificados e fomentar o surgimento de 
indústrias com capacidade de desenvolver tecno-
logia própria para manter sua infraestrutura perma-
nentemente como uma das melhores do mundo.

A estratégia de desenvolvimento sul-coreana pode 
servir de modelo para implantação de nossa infraes-
trutura: apostar em infraestrutura de alta tecnologia 
da próxima geração e que facilite o surgimento de 
empresas de ponta baseadas em inovação e no uso 
amplo de tecnologia.

2.2- Infraestrutura Integrada de 
Transportes

A necessidade de otimizar recursos, sem renunciar 
à eficiência, convida ao desenvolvimento da infraes-
trutura de transporte da próxima geração baseada 
em um conceito de redes que integre os principais 
centros de serviços, produção industrial e agrícola 
nacional a partir de meios de transporte multimo-
dais da próxima geração (ferrovias, rodoviário, flu-
vial/cabotagem).

Que tal desenvolvermos a estrutura de transporte 
brasileira baseada na próxima geração tecnológi-
ca de transporte, criando diferenciais competitivos 
únicos?

Em minha opinião nossas novas rodovias devem 
ser preparadas para a mobilidade elétrica. Nossas 
ferrovias podem ser baseadas em conceitos modu-
lares eletrificados de transporte de alta velocidade 
(hyperloop por exemplo). Otimização do transporte 
aquático fluvial e marítimo a partir de Portos 4.0 com 
alto grau de automação. 

E, sobretudo, os diversos modais de transporte e 
embarque de pessoas e bens devem estar integra-
dos entre si. Tanto sob o ponto de vista do usuário 
quanto de integração, devemos promover soluções 
baseadas em diversos modais, criando alternativas 
de uso e redundância, quanto no uso tecnologias 
comuns e integradas entre si.

2.3- Internet de Ponta como 
Instrumento de Base da Nova 
Economia

Precisamos otimizar nossa rede de comunicações 
baseada em internet, combinando internet móvel 5G 
e fixa via fibra ótica de alto desempenho nos gran-
des e médios centros e suas cidades circunvizinhas. 

Internet/telefonia fixa e móvel via satélites de baixa 
órbita no campo e em pequenos centros urbanos 
remotos pode ser uma alternativa de implantação 
rápida e consistente para universalizar o uso das 
novas tecnologias em todo o território brasileiro.

A internet no Brasil precisa ser universal, rápida e 
de baixa latência, abrangendo mais pessoas e áre-
as geográficas, possuindo assim alto desempenho, 
confiabilidade, segurança e escalabilidade.

2.4- Geração Elétrica 100% Renovável 
a Partir de Grids Inteligentes 

A energia elétrica no Brasil pode ser 100% renová-
vel e de emissão zero de carbono, combinando ge-
ração hidráulica, eólica, solar e de biomassa, mesmo 
quando transformarmos nossa mobilidade pública e 
individual para que seja baseada em eletricidade. 

A produção de cadeia de valor nacional a partir de 
energia 100% limpa, renovável, de emissão zero de 
carbono, farta e barata, criará um diferencial compe-
titivo nacional, favorecendo o desenvolvimento de 
novos negócios, além de viabilizar a ampliação dos 
negócios existentes.

Pode-se alcançar este importante marco de um 
modo mais facilitado a partir de grids inteligentes 
que combinem geração centralizada (hidroelétrica, 
eólica, solar e biomassa) e descentralizada (solar 
e biomassa) com sistemas de armazenamento de 
energia. Esta estrutura permite que a produção de 
energia possa ser feita para a média de consumo 
e não mais para os picos de demanda. Isso reduz 
também a necessidade de transmissão de energia 
a longas distâncias.
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É necessário também incrementar sistemas inte-
grados de linhas de transmissão e de monitoramen-
to e controle do parque gerador, transmissor, de ar-
mazenamento de energia e consumidor a partir de 
sistemas inteligentes, viabilizando assim equilibrar o 
consumo com a demanda.

3. Infraestrutura a Partir 
de Planejamento e Gestão 
Integrados 
Implantar uma infraestrutura de última geração de-
manda a adoção de técnicas, ferramentas e políti-
cas de planejamento avançadas e inovativas. Sem 
isso, corremos o risco de não conseguirmos os re-
sultados esperados.

A maioria dos países avançados desenvolve suas 
infraestruturas a partir de técnicas integradas de 
planejamento, baseadas em bibliotecas unificadas 
que viabilizam o desenho, a modelagem e a simula-
ção de sistemas complexos de energia, transporte, 
internet, inclusive de forma integrada sob os mais 
diferentes pontos de vista (por técnica, espaço geo-
gráfico, demandas etc.).

Precisamos migrar de modelos de planejamento ba-
seados em documentos isolados e desintegrados. 
Esta lógica de trabalho faz com que cada parte de 
um projeto ou de um sistema seja tratada de forma 
desconectada, como se fosse independente e não 
uma parte de uma ou mais soluções que comparti-
lham componentes, espaço físico e equipe de traba-
lho, entre outros aspectos.

Chegou a hora de a engenharia adotar universal-
mente técnicas de planejamento baseadas em mo-
delos, também conhecidas como MBSE (Model Ba-
sed System Engineering), viabilizando a criação de 
conceitos, planos e arquiteturas capazes de serem 
avaliadas detalhadamente a partir de simulações, 
mesmo em etapas iniciais dos projetos [2].

Técnicas avançadas e inovativas de planejamen-
to como o MBSE permitem que, em etapas iniciais 
de planejamento, sejam identificados e integrados 
consistentemente necessidades, casos de uso, re-
quisitos técnicos/sociais/econômicos/ambientais, 
sinergias, funcionalidades, demandas da futura ope-
ração, entre outros aspectos, promovendo redução 
de custos, de prazos, além de ampliar a consistência 
dos resultados [3].

Não podemos seguir construindo as soluções de 
engenharia do século XXI usando as técnicas de 
planejamento usadas no século XIX.

4. Inovação e Tecnologia no 
dia a dia dos Engenheiros 
As novas infraestruturas capazes de alavancar a 
economia brasileira exigirão novas atitudes dos 
nossos profissionais de engenharia. Eles precisarão 
de qualificação avançada, adotar o uso intensivo de 
planejamento e gestão baseada em tecnologia de 
informação e dados para a modelagem e simulação 
de projetos. 

A aplicação de técnicas e ferramentas avançadas 
para modelagem, simulação e análise de resultados, 
definição das técnicas adequadas de trabalho, será 
decisiva para os engenheiros da nova economia.

Além disso, a habilidade de atuar dentro de conceitos 
de trabalho colaborativo e multidisciplinar será um 
grande diferencial dos profissionais de engenharia.

A inovação, as novas tecnologias e o uso de concei-
tos de engenharia de sistemas precisam fazer parte 
do dia a dia dos engenheiros e dos novos projetos 
de infraestrutura do nosso país. 

Precisamos construir o futuro do nosso país agora 
e de forma concreta. A engenharia e seus profissio-
nais são cruciais para transformar isso em realidade.
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