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A matriz energética brasileira Igualdade Racial:
compromisso nacional

Responsável pelo abastecimento de água para 
11 milhões de pessoas, siderúrgicas, montado-
ras e grandes propriedades rurais, um dos rios 
economicamente mais relevantes do país está 
no centro da disputa entre Rio e São Paulo. A 
estiagem levou o Sistema Cantareira, que abas-
tece São Paulo, a registrar o recorde de menor 
nível desde a sua constituição. A gravidade do 
quadro fez o governo de São Paulo trazer à tona 
o antigo projeto de transpor águas da bacia do 
rio Paraíba do Sul para a represa de Atibainha, 
que integra o sistema Cantareira. Debates po-
líticos se desenrolam e especialistas levantam 
questões da maior importância para a busca de 
soluções. Além daquelas relacionadas à saúde 
das bacias hidrográ� cas, estão em pauta: a cres-
cente concentração de pessoas e indústrias em 
áreas de estresse hídrico; a possível invasão do 
mar e organismos marítimos que podem inuti-
lizar a água e destruir margens; além do risco de 
poluição da água caso haja redução da vazão na 
represa de Santa Cecília.          

Os riscos da disputa pelas 
águas do Paraíba do Sul

Único gande manancial capaz de abastecer o Rio de Janeiro, rio Paraíba do Sul corre perigo caso haja transposição em um de seus a� uentes.

Itaipu em dezembro de 2013: recorde de produção mundial de energia elétrica.

Ao justi� car a intervenção constante do 
governo no setor elétrico para conter cri-
ses de abastecimento – a última se deu em 
setembro, com edição da Medida Provisó-
ria 579, que tratou da renovação de con-
cessões e reduziu as tarifas em 20% –, o 
secretário-executivo do Ministério de Mi-
nas e Energia, Marcio Zimmermann, dis-
se, em audiência pública na Câmara dos 
Deputados, que o Brasil não pode trans-
formar energia elétrica em tomate, subin-
do seu preço durante a seca. A MP 579 
foi considerada, pelos críticos do modelo 
atual, um duro golpe na Eletrobras. Chu-
vas podem afastar qualquer risco no abas-
tecimento e dar ao governo maior fôlego 
para equacionar a disparada do custo da eletricidade, 
principalmente por conta do acionamento de usinas 
térmicas. O fato é que, em um ano extremamente po-

lítico, o debate da atual matriz energética mobiliza o país 
e provoca o aprofundamento da discussão sobre a revisão 
urgente do atual modelo. 

Democracia racial: atingimos os objetivos? Este foi o tema 
do debate realizado, dia 14 de março, no ano do cente-
nário de Abdias Nascimento, um dos maiores ativistas 
da luta pela valorização da cultura negra no Brasil. O 
encontro comemorou a notícia de que, após solicitação 
do Clube de Engenharia, a prefeitura vai instalar está-
tua em homenagem aos irmãos Rebouças entre as gale-
rias do túnel Rebouças. Com a presença de autoridades 
e ativistas, o presidente Francis Bogossian entregou a 
medalha aos que lutam pela igualdade racial a Elisa Lar-
kin, viúva de Abdias, a deputada federal Benedita da 
Silva, aos compositores Nelson Sargento e Monarco, ao 
ator Antonio Pitanga, ao integrante do Grupo AfroReg-
gae William Reis, ao presidente do Instituto de Cultura 
e Consciência Negra Nelson Mandela, José Carlos Bra-
sileiro, ao professor da Coppe/UFRJ, Luiz Bevilacqua 
e ao vice-cônsul dos Estados Unidos de assuntos Políti-
cos, John Callan. 
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EDITORIAL 

As notícias publicadas no site da revista Brasil Energia merecem aplausos e comemorações, a começar pelas ações 
da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Principal representante do nascente setor de fornece-
dores fotovoltaicos brasileiros, a Abinee trabalha com governos, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e 
instituições de fomento para criar condições favoráveis ao desenvolvimento do mercado. Isso ocorre tanto no que 
diz respeito à legislação – como aconteceu na geração distribuída, regulamentada pela Resolução Normativa 482 –, 
quanto no que se refere à tributação dos produtos e aos esforços para garantir leilões exclusivos para energia solar. 

Pesquisas acadêmicas são desenvolvidas de forma a permitir que, o mais cedo possível, o país saia de vez do atual 
patamar de 20% de nacionalização do produto. Hoje, com exceção da estrutura metálica do painel, praticamente 
tudo o mais vem de fora na fabricação dos módulos produzidos pela Tecnometal – a única empresa brasileira a 
oferecer equipamentos do gênero.

A Tecnometal aposta no trabalho de pesquisadores da Universidade de Campinas (Unicamp), cujo projeto é che-
gar à produção, em escala piloto, de silício em Grau Metalúrgico Melhorado (Si-GMM) e, na sequência, oferecer 
também as células. Hoje esse material é todo importado. A empreitada compreende, inclusive, a construção de 
um laboratório de 500 m2. No suporte � nanceiro está o BNDES, que banca o investimento de R$ 13,5 milhões, 
no âmbito do Fundo Tecnológico. O silício para o projeto é fornecido pelo Grupo Rima, que possui jazidas do 
mineral em Minas Gerais. 

Iniciativa semelhante está em andamento no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que tem suporte da Mi-
nasligas, outra companhia mineira. Após três anos de trabalho e recursos da ordem de R$ 11,6 milhões do BN-
DES, alcançou-se sucesso na puri� cação do silício. A próxima etapa é viabilizar uma planta em escala piloto. A 
Minasligas foi contemplada no Inova Energia, programa de fomento que reúne Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), BNDES e Aneel, com crédito de R$ 40 milhões para dar andamento a essa fase. 

Na Eletrosul a proposta é criar uma metodologia de processamento para chegar ao silício de grau solar. Foi � rmada 
parceria com a Fundação Educacional de Criciúma (Fucri), instituição mantenedora da Universidade do Extremo 
Sul Catarinense (Unesc), para desenvolver esses estudos, contando também com a participação do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen). Está em elaboração o projeto básico, que irá nortear a construção da uni-
dade piloto de puri� cação no Parque Cientí� co e Tecnológico da Unesc. Estrutura existente, de 1,3 mil m2 de área 
construída, será reformada e adaptada para receber os equipamentos necessários. A outra boa notícia é que o BN-
DES, enquanto incentiva P&D, ao mesmo tempo costura, via Finame, uma modalidade de � nanciamento para 
fabricação e compra de equipamentos, que envolverá um processo progressivo de nacionalização de componentes. 

Além dos empregos e da receita local gerada pelas fábricas, as vantagens mais imediatas dos produtos com con-
teúdo nacional são a redução da burocracia e o acesso ao � nanciamento do BNDES. Pelo menos seis meses são 
gastos no processo de certi� cação obrigatória de produtos estrangeiros no Inmetro, conforme manda a lei que 
hoje rege o segmento. 

É motivo de comemoração as iniciativas acima citadas, que buscam viabilizar a produção de painéis fotovol-
taicos com índice de conteúdo local � nanciável pelo BNDES. Todas voltadas ao aproveitamento da grande 
oferta de silício. Seja na geração distribuída, seja por leilões de grandes usinas, a proposta é preparar o país para 
quando a demanda chegar.

A Diretoria

Empresas, universidades e instituições de pesquisa buscam 
desenvolver cadeia de produção totalmente nacional de painéis solares
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Clube de Engenharia em defesa 
da Petrobras e do Pré-Sal

O Conselho Diretor do Clube de Engenharia aprovou em reunião, dia 24 de março, o texto do Manifesto em defesa da Petrobras e do Pré-
-Sal para os Brasileiros. Em um momento de grande preocupação, quando o país é vítima de “campanha orquestrada contra a Petrobras, 
sintonizada em diversas questões e proveniente de inúmeras origens (...) convergindo para o objetivo maior de tentar colocar o Brasil de 
joelhos, subordinado aos interesses dos grandes grupos empresariais e � nanceiros multinacionais”, o Clube de Engenharia torna público, 
mais uma vez, o seu apoio incondicional para o enfrentamento de mais este desa� o.

O texto destaca a enorme vitória representada pela criação da empresa, parte viva da história do país em busca de sua soberania e o 
estabelecimento do monopólio estatal da exploração de petróleo. O documento conclama todo o povo brasileiro à defesa da Petrobras e à 
vigilância para que “seja adequadamente empreendida a exploração das reservas brasileiras de petróleo e gás, especialmente do Pré-Sal, em 
benefício do Brasil e de sua população”. Leia abaixo o documento na íntegra.

A história da Petrobras é uma epopéia. É o relato de 
uma longa trajetória, de lutas e de enfrentamentos de 
toda natureza, realizada por todo o povo brasileiro.

Desde antes da sua criação, a questão do petróleo e da 
sua exploração de forma soberana e em bene� cio do 
Brasil, mobilizou grandes brasileiros de todas as clas-
ses sociais, civis e militares, independente de posições 
ideológicas e de opções partidárias. Em síntese, contou 
com todo o apoio da cidadania ativa daqueles tempos. 
E o Clube de Engenharia estava presente.

Em 1953 o estabelecimento do monopólio estatal da 
exploração de petróleo e a criação da Petrobras repre-
sentaram, sem dúvida, uma importante vitória da so-
berania nacional.

No entanto, os grandes enfrentamentos estavam ape-
nas no início. Começando pelo pouco conhecimento 
da geologia básica das bacias sedimentares no território 
brasileiro, passando por questões diplomáticas, técni-
cas, políticas e gerenciais, tais como, as Notas Reversais 
de Roboré e o Relatório Link nos anos 1950/60, as pes-
quisas na Amazônia e os Contratos de Risco na década 
de 1970, até a descoberta de expressivas reservas de pe-
tróleo na plataforma continental do sudeste brasileiro 
nas décadas de 1970/80. Foram quarenta anos de lutas, 
de di� culdades vencidas e de importantes sucessos al-
cançados. A persistência e a competência da Petrobras, 
sustentadas pelos seus quadros de pessoal de todas as 
categorias e níveis, foram emblemáticas. Tudo acompa-
nhado e apoiado pela cidadania ativa dessas épocas, o 
Clube de Engenharia inclusive.

Na década dos anos noventa a extinção do monopó-
lio estatal da exploração do petróleo e a admissão de 
grandes grupos estrangeiros, empresariais e � nanceiros, 

para atuar nessas atividades, foi uma derrota. Mas não 
foi uma capitulação. 

Pelo contrário. Apoiada agora nos conhecimentos ob-
tidos, na experiência adquirida e, sobretudo, no forta-
lecimento econômico-� nanceiro alcançado – em todos 
os eventos ocorridos nas décadas anteriores – a Petro-
bras avançou no desenvolvimento de tecnologias e ino-
vações para exploração em águas profundas, participou 
intensamente dos leilões realizados, ampliou expres-
sivamente suas reservas e sua produção. O Clube de 
Engenharia acompanhou esses enfrentamentos, sempre 
apoiando a Petrobras. Atuou com � rmeza, combaten-
do a entrega da riqueza petroleira a grupos estrangeiros 
através a realização dos leilões, alcançando algumas su-
gestivas vitórias. 

Na primeira década deste século, com a descoberta das 
imensas reservas do pré-sal e a sua exploração sob um 
novo marco regulatório – os Contratos de Partilha, o 
Fundo Social, a nova estatal PPSA, bem como a presen-
ça destacada da Petrobras na implementação desse novo 
modelo – o Brasil encontra os meios para construir o 
seu futuro. Qual seja uma grande Nação democrática, 
justa e soberana, bem como social, ambiental e econo-
micamente desenvolvida. O território brasileiro, cons-
tituindo um espaço que acolha, abrigue e integre uma 
sociedade aberta e plural, diversi� cada e pací� ca, sem 
desequilíbrios, exclusões e discriminações de quaisquer 
naturezas. 

A Petrobras foi e sempre será um dos principais vetores 
no desenvolvimento do Brasil. O Clube de Engenharia 
participou efetivamente dessa História, apoiando em 
todas as circunstâncias o desenvolvimento brasileiro em 
benefício de seu povo. Assim tem acontecido ao longo 
de sua existência centenária, e assim continuará. 

Novamente, neste momento ocorre uma campanha 
orquestrada contra a Petrobras, sintonizada em di-
versas questões e proveniente de inúmeras origens. 
E, tudo convergindo para o objetivo maior de tentar, 
mais uma vez, colocar o Brasil de joelhos, subordina-
do aos interesses dos grandes grupos empresariais e 
� nanceiros multinacionais. É óbvio que também bus-
cam o enfraquecimento, a desmoralização e a desqua-
li� cação da Petrobras – uma síntese e um símbolo da 
soberania brasileira.

Assim sendo, o Clube de Engenharia decidiu aprovar e 
divulgar amplamente este Manifesto, buscando:

• colocar-se mais uma vez ao lado da Petrobras, apre-
sentando-lhe com ênfase a sua solidariedade e o seu 
apoio incondicional, para o enfrentamento de mais 
este desa� o;

• conclamar à mobilização todos os brasileiros – tra-
balhadores e empresários; os jovens e os mais velhos; o 
campo e as cidades; os pro� ssionais liberais, os milita-
res, os formadores de opinião; en� m toda a sociedade 
brasileira, organizada ou não, e independente de op-
ções político/partidárias – para a defesa da Petrobras;

• manter-se atento e vigilante, juntamente com todos 
os brasileiros, para que seja adequadamente empreen-
dida a exploração das reservas brasileiras de petróleo e 
gás, especialmente do Pré-Sal, em bene� cio do Brasil e 
de sua população. 

Rio de Janeiro, 24 de março de 2014.

(Aprovado, por unanimidade, na 1.469a Sessão 
Ordinária do Conselho Diretor).

MANIFESTO EM DEFESA DA PETROBRAS E DO PRÉ-SAL PARA OS BRASILEIROS
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JUSTIÇA SOCIAL

Clube debate os caminhos para a igualdade racial no Brasil
No centenário de Abdias Nascimento,

Martin Luther King, Jr. proferindo seu discurso I Have a 
Dream na Marcha pelos Direitos Civis em Washington (1963).

“Os indicadores sociais revelam que os trabalhadores 
brancos recebem o dobro dos trabalhadores negros e 
pardos. Dos 16 milhões de brasileiros vivendo em ex-
trema pobreza, 11,5 milhões são negros. Afrodescen-
dentes são 70% das vítimas de assassinatos no Brasil, 
além de terem menos acesso à Previdência Social, ao 
Sistema Único de Saúde, à escola e universidades pú-
blicas e menor expectativa de vida”.

Francis Bogossian, 
presidente do Clube de Engenharia

Por não termos passado por um período especí� co de 
segregação racial sistemática após a escravidão, a ideia 
de democracia racial alimentou a crença de que o Bra-
sil escapou do racismo e da discriminação. A fala do 
presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, 
durante o evento “Democracia Racial: atingimos os ob-
jetivos?”, realizado no 25o andar da sede da entidade, 
nos aponta outro panorama. Francis apresentou dados 
concretos que demonstraram o árduo caminho a se per-
correr rumo à igualdade entre etnias no Brasil. 

Em seu discurso, Bogossian falou sobre os homena-
geados do evento, pessoas de várias áreas da sociedade 

que mostraram e ainda mostram a importância da luta 
por direitos. “Foi o caso dos irmãos André e Antônio 
Rebouças, engenheiros negros que lutaram pela abo-
lição da escravatura. Abdias Nascimento, importante 
defensor da cultura das populações afrodescendentes 
no Brasil. O sul-africano Nelson Mandela, ícone da 
luta contra o apartheid. E o pastor protestante Martin 
Luther King Jr., defensor dos direitos civis dos negros 
nos Estados Unidos no início do século XX”, lembrou. 
Francis encerrou trazendo ao público o discurso mais 
famoso de Luther King, I Have a Dream (Eu Tenho 
Um Sonho), que completou 50 anos em 2013. “É um 
grito sobre o desejo profundo de que o racismo tenha 
� m. E é este o sonho que ainda perseguimos hoje”, 
a� rmou. Um dos trechos de “Eu Tenho Um Sonho” 
lido por Bogossian diz: “Eu tenho um sonho que mi-
nhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em um 
mundo onde elas não serão julgadas pela cor da pele, 
mas pelo conteúdo de seu caráter”.

Um dos maiores militantes pelos direitos humanos no 
Brasil, especialmente pela cidadania da população afro-
descendente, Abdias Nascimento, escritor, artista plás-
tico, teatrólogo, ator, poeta e senador da República, se 
vivo, completaria 100 anos no dia 14 de março. Abdias 
foi eleito deputado federal nas primeiras eleições após 
a ditadura militar. Participou da criação da Comissão 
do Centenário da Abolição da Escravatura, no Ministé-
rio da Cultura, e contribuiu para a transformação desta 
comissão em um órgão permanente do referido Minis-
tério, a Fundação Cultural Palmares. Eleito senador, 
sugeriu ação civil pública contra atos de discriminação 
racial no Brasil.

O centenário de Abdias foi tema da fala de Elisa Larkin, 
viúva de Abdias e diretora do Instituto de Pesquisas e 
Estudos Afro-Brasileiros. Elisa lembrou a chegada do 
ativista, nascido em Franca-SP, no Rio de Janeiro e seu 
encantamento com o samba e as religiões afro. A pes-
quisadora falou sobre a trajetória de Abdias e seu legado 
para a luta pela igualdade racial no Brasil que, segundo 
ela, ainda caminha a passos lentos. Na mesma linha, o 
presidente e fundador do Instituto de Cultura e Cons-
ciência Negra Nelson Mandela, José Carlos Brasileiro, 
que trabalha há quase 20 anos com a inclusão de presos 
e o retorno de ex-presos ao convívio social, rea� rmou 
o legado de Mandela na luta contra o racismo e relem-
brou os 16 anos de prisão nos anos 70.

Martin Luther King Jr. foi lembrado pelo vice-cônsul 
dos Estados Unidos de assuntos Políticos, John Callan. 
“Luther King era um homem tão eloquente que receio 
que minhas palavras não serão su� cientes”, brincou 
Callan ao narrar os principais momentos da história 
de luta do pastor protestante. A trajetória dos irmãos 
André e Antonio Rebouças foi narrada pelo professor 

da Coppe/UFRJ, Luiz Bevilacqua, que falou sobre a 
importância de, além de homenagear, perseguir os so-
nhos dos que lutaram pela liberdade. André foi um dos 
ícones da luta pela abolição da escravatura no Brasil e 
foi preso em Nova Iorque, para onde foi após estudar 
na Europa, vítima de preconceito racial. Bevilacqua 
lembrou ainda o papel dos irmãos Rebouças para a 
construção de uma cultura técnica nacional. Brilhante 
inventor, André Rebouças ganhou fama no Rio de Ja-
neiro após conseguir solucionar o problema de abaste-
cimento de água na cidade.

Nelson Mandela, herói da luta contra o regime da segregação 
racial, se transformou em um dos maiores líderes de nosso tempo.

Grande homenageado da noite, Abdias foi um dos maiores mili-
tantes pelos direitos humanos no Brasil.
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John Callan, vice-cônsul dos Estados 
Unidos de assuntos Políticos

“As ações de Luther King e de seu mais famoso 
discurso, Eu Tenho Um Sonho (I have a dream), 
que completou 50 anos em 2013, mudaram 
o caráter dos Estados Unidos. Os valores de-
fendidos por ele nos deixaram mais fortes e 
tornaram a justiça mais atingível. Os direitos 
que ele ajudou o povo a alcançar têm se ex-
pandido para o mundo, permitindo um maior 
intercâmbio cultural entre as nações: todo ser 
humano deve ter o direito de ser livre.”

Elisa Larkin, viúva de Abdias e diretora 
do Instituto de Pesquisas e Estudos 
Afro-Brasileiros

“O mundo do samba e das religiões de origem 
africana precisam ser reconhecidos, são bases da 
cultura brasileira, assim como o que é de origem 
europeia. O racismo no Brasil ainda está muito 
presente e a ideia de que existe democracia racial 
fez com que a sociedade pensasse que o alvo 
de racismo não tem direito de lutar contra a 

opressão. Dizer que não se pode falar em raça é também um discurso que serve 
pra combater as ações a� rmativas. É um fundamento falso, porque quando 
falamos em racismo, na existência de grupos raciais, não estamos falando 
em genética e nem em biologia, a questão é histórica, cultural e social. Essa 
construção ideológica fez com que a população negra no Brasil não formasse 
sua identidade referenciada na cultura negra, rejeitando-a. E aí não faz sentido 
votar em candidatos que representem essa causa, já que não há identi� cação. 
Por isso temos tão poucos parlamentares negros, por exemplo.”

William Reis, membro do Grupo Cultural AfroReggae

“O AfroReggae tem como objetivo principal a garantia da 
diversidade. Temos ações em várias favelas do Rio de Janeiro não 
só para combater o racismo, mas todo tipo de discriminação. 
Temos muito para caminhar e um dos passos importantes é 
garantir o cumprimento da Lei 10.639, que determina que 
as instituições de ensino brasileiras passem a implementar o 
ensino da cultura africana. Também temos o dever moral de 
nos posicionar diante dos mais recentes casos de racismo no 
Rio de Janeiro, que condenamos veementemente.”

Monarco, compositor

“Durante muito tempo fre-
quentei a Associação Brasi-
leira de Imprensa (ABI) e 
via Abdias sempre por lá, 
lendo jornal. Admirava-o 
muito por sua luta sincera, 
que é de todos nós.”

Luiz Bevilacqua, professor da Coppe/UFRJ

“Quem possui a terra, possui o homem”, disse André 
Rebouças ao defender que a integração social concreta dos 
ex-escravos dependia fundamentalmente da modi� cação 
da estrutura fundiária, ou seja, da reforma agrária. A 
questão agrária ainda permanece como um dos problemas 
fundamentais da desigualdade no Brasil. Devemos, 
portanto, sempre honrar as grandes � guras como os 
irmãos Rebouças, mas, sobretudo, devemos continuar 
perseguindo os sonhos dessas pessoas, cumprindo seu 
legado. Não podemos deixar morrerem os sonhos.

Nelson Sargento, 
compositor

“Precisamos buscar um 
equilíbrio mínimo com mais 
negros no parlamento. Esse 
tipo de debate é importante; 
e lembrar os que lutaram, 
como Mandela, que liderou 
uma luta mesmo estando 
preso, é essencial. Eu só 
tenho uma coisa a dizer: por 
favor, ensinem cultura negra 
para as crianças.” Antonio Pitanga, ator

“Vivi recentemente um 
personagem que era o poe-
ta Luís Gama, � lho de uma 
negra livre na época da es-
cravidão, importante lide-
rança feminina do período. 
Ao longo de tanta luta, essa 
cultura deveria estar no 
currículo escolar, precisa-
mos de mais familiaridade 
com a cultura negra.”

José Carlos Brasileiro, presidente e fun-
dador do Instituto de Cultura e Consci-
ência Negra Nelson Mandela

“Trabalhamos há 19 anos com a inclusão de 
presos e o retorno de ex-presos ao convívio social. 
A Fundação Nelson Mandela, assim como a 
Fundação Malcom X, são as únicas no mundo 
que foram fundadas dentro de uma unidade 
prisional. Sou egresso do sistema penitenciário, 
cumpri 16 anos de prisão nos anos 70, mas não 
sou um criminoso. O povo brasileiro paga pelos 
presídios, mas não os � scaliza. O presos vivem 
num total abandono, mas pior do que � car 
preso é encontrar, na liberdade, uma sociedade 

que nega sua reintegração. Me sinto na obrigação de debater e lutar pra mostrar 
para a sociedade que os muros altos não servem para que os presos não fujam, 
mas sim para que a sociedade não saiba o que acontece lá dentro.”

Benedita da Silva, Deputada Federal

“Espero que possamos comemorar juntos o dia em que 
nos respeitaremos neste pais e não precisaremos mais falar 
em democracia racial, pois ela será realidade. Há alguns 
pontos que o país precisa seguir para atingir este objetivo, 
entre eles, o cumprimento do Estatuto da Igualdade Racial 
em sua plenitude, pois ele garante direitos importantes, 
como o acesso à cultura negra. O ensino da cultura 
afrodescendente nas escolas é essencial para a democracia, 
assim como a nacionalização das ações a� rmativas.”
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Ao justi� car a intervenção constante do governo no 
setor elétrico para conter crises de abastecimento que 
ocorrem periodicamente desde 2001 – a última se deu 
em setembro, com edição da Medida Provisória 579,  
que tratou da renovação de concessões e reduziu as ta-
rifas em 20% –, o secretário-executivo do Ministério 
de Minas e Energia, Marcio Zimmermann, disse, em 
audiência pública na Câmara dos Deputados, que o 
Brasil não pode transformar energia elétrica em tomate, 
subindo seu preço durante a seca.

Mas, com os reservatórios vazios, problemas na cons-
trução de novas hidroelétricas, ameaças constantes de 
racionamento, pressão das distribuidoras por aumento 
de tarifas, além de viver o cotidiano de enfrentar a quei-
xa dos empresários industriais com o preço da energia, 
o governo brasileiro parece ter em mãos um verdadeiro 
abacaxi que tenta descascar desde que a energia elétrica 
passou a ser tratada, segundo os críticos do modelo, 
como uma commodity, comercializada livremente e a 
preços especulativos.

O governo anunciou, recentemente, um pacote de so-
corro de R$ 8 bilhões às distribuidoras de energia em 
forma de empréstimos intermediados pela CCEE (Câ-
mara de Comercialização de Energia) junto aos bancos 
que operam no País. A revista Exame revela que, além 
do empréstimo de R$ 8 bilhões, o plano do governo 
para aliviar o caixa das distribuidoras inclui um aporte 
de R$ 4 bilhões do Tesouro e um leilão em abril da 
energia existente.

O leilão, para entrega de energia em maio, será reali-
zado para cobrir a descontratação de cerca de 3,3 mil 
megawatts médios que estão expondo as distribuidoras 
ao alto preço do mercado de curto prazo – a mesma 
energia que antes podia ser obtida por R$ 12,00 em 
fevereiro chegou a custar R$ 822,00. Ou seja, as em-
presas que estavam sem contrato estão sendo obrigadas, 
agora, a pagar um valor muito alto pela energia elétrica 
que precisam distribuir aos clientes. Há consenso de 
que o custo da operação será repassado aos consumido-
res, com a elevação de tarifas a partir de 2015.

A decisão de socorrer as distribuidores com a oferta de 
crédito vem encontrando, porém, resistência no merca-
do, porque os bancos privados descon� am das garan-
tias dos empréstimos – parte das receitas das tarifas das 
distribuidoras – e os bancos públicos já avisaram que 
não têm condições de bancar sozinhos o custo � nancei-
ro do pacote federal para salvar as distribuidoras, sem 
dinheiro em caixa para arcar com a súbita elevação dos 
preços. Já os privados insistem em conhecer mais a es-
trutura do � nanciamento, ou seja, querem saber mais 
sobre garantias e prazos.

Quem melhor resumiu o dilema e as preocupações dos 
especialistas em energia no país foi o economista José 

Márcio Camargo, da Opus Investimento, após uma 
reunião com o secretário de Política Econômica do 
Ministério das Minas e Energia, Márcio Holland. Ele 
relatou ao jornal Folha de São Paulo que há uma dúvida 
muito importante entre os economistas e os próprios 
técnicos do governo: se existe ou não falta de energia 
no Brasil. Se o problema tem a ver apenas com a falta 
de chuva ou é estrutural. 

Na avaliação do professor da UFRJ e coordenador do 
Grupo de Estudos de Energia Elétrica (Gesel), Nival-
de de Castro, o Brasil se encontra impactado por uma 
crise hidrológica que se arrasta há dois anos. “Isso gera 
problemas � nanceiros, por conta dos altos custos de 
uso das termelétricas, obrigando o governo a fazer um 
enorme esforço para equacioná-los sem que precise re-
correr a um tarifaço, com consequências negativas para 
a economia por seus desdobramentos sobre a in� ação 
e a taxa de juros”, explicou, A opção do governo foi 
cobrir a diferença das empresas (geradoras e distribui-
doras) que estão pagando pela energia mais cara. Para 
complicar o cenário, após a edição da MP 579, três ge-
radoras – Cemig, Cepel e Cesp – decidiram não reno-
var o contrato de concessão das usinas.

Mas, apesar da crise, há quem veja o mercado de ener-
gia do País como um bom negócio. É o que explica o 
interesse no mercado brasileiro do grupo suíço Duferco 
(maior trading de aço do mundo), cujo braço de ener-
gia fechou a compra de uma participação minoritária na 
recém criada Matrix Comercializadora de Energia. Esta 
empresa é constituída por dois ex-sócios do Banco BGT 
Pactual, Claudio Monteiro e José Amorim, e pelo con-
sultor Moacyr Carmo. Em entrevista ao jornal Valor Eco-
nômico, Claudio Monteiro disse que o atual nervosismo 
do mercado não assusta os novos investidores, que pla-
nejam ampliar mais adiante a participação na empresa. 
Pelo contrário, abre espaço para quem é especialista em 
risco e na gestão de contratos do mercado livre. “Esse é 
um negócio de capital intensivo”, assinalou. 

Apelos a São Pedro
Estimativa do Ministério de Minas e Energia aponta que o 
nível dos reservatórios nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, 
principal caixa d'água do Brasil, pode chegar ao � m de 
novembro com apenas 15,7% da capacidade máxima. A 
projeção foi feita a partir de um cenário em que choverá 
75% da média histórica. Até o � m da seca, a previsão é a 
de geração de 16.300 megawatts (MW) de usinas térmi-
cas. E se, no passado, o País construiu enormes reservató-
rios capazes de acumular água durante cinco anos, mesmo 
em situações de seca, isso parece ter se tornado difícil. A 
avaliação de alguns técnicos do governo é fruto das di� -
culdades de acelerar a construção de novas usinas, devido 
às ressalvas ambientais e falta de acordo com a população 
vizinha com relação aos empreendimentos.  

Há quem con� e que São Pedro pode cooperar com o 
Brasil, para afastar qualquer risco no abastecimento 
e, de quebra, dar ao governo algum fôlego para equa-
cionar a disparada do custo da eletricidade, principal-
mente por conta do acionamento de usinas térmicas. 
O prejuízo já chega a R$ 2,5 bilhões. A termelétrica a 
gás Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, por exemplo, 
vai permanecer ligada nos meses de março e abril. O 
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) 
recomendou o uso dessa unidade só em casos extremos. 
A Petrobras, por sua vez, diante do consumo recorde de 
energia e da falta de chuvas nos reservatórios das hidre-
létricas, está com 100% de sua capacidade de geração 
de energia termelétrica em uso.

Para equacionar o problema, o Ministério da Fazenda 
busca enfrentar as di� culdades do setor elétrico, em fun-
ção da falta de chuva e do custo extra da geração de usinas 
termelétricas, mais caras e mais poluentes. O preço dessa 
energia pode chegar até 50% a mais do que os cobrados 
pelas hidrelétricas. De  2006 até fevereiro de 2014, a ge-
ração térmica no Brasil aumentou 662%. Especialistas 
reunidos no Ilumina – Instituto de Desenvolvimento do 
Estratégico do Setor Energético culpam os leilões genéri-
cos que deixaram nas mãos do mercado a decisão sobre a 
matriz elétrica brasileira, multiplicando por seis o núme-
ro de térmicas caras, que funcionam a óleo e diesel. 

James Bolívar Luna de Azevedo, ex-chefe da Divisão 
Técnica de Energia (DEN), ex-diretor e ex-conselheiro 
do Clube de Engenharia, acredita que o Brasil precisa 
fazer uma análise mais aprofundada do uso e outras fon-
tes de energia, para diversi� car a sua matriz. Cita como 
outras fontes a eólica, a biomassa, a nuclear, o gás na-

Sede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em Brasília, que controla toda a geração de energia em usinas privadas e estatais.

Energia: saídas para os dilemas do atual modelo
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tural e até mesmo a térmica a derivados de carvão. Ele 
acredita, ainda que o alto custo da geração térmica a 
gás natural e derivados de petróleo deve ser amplamente 
investigado, dada a sua importância na complementa-
ção da energia do sistema. “O que se observou ao longo 
dos últimos dois anos foi uma geração térmica aquém 
da necessária, para promover uma regularização que não 
permitisse quedas profundas nos níveis dos reservató-
rios das usinas. Pretendeu-se com isso, creio, diminuir 
o custo operacional do sistema. Esta política mostrou-se 
equivocada, porque elevou o risco de desabastecimento 
e muito mais os custos operativos. Tudo aquilo que é 
por demais represado ganha força, às vezes destruidora”. 

Já Nivalde de Castro acredita que a falta de um pla-
nejamento correto não possibilitou o uso da geração 
térmica para complementar as necessidades, com cus-
tos razoáveis. “Há que se repensar muito rapidamente 
o modelo que hoje rege o planejamento, a operação e a 
comercialização de energia elétrica no Brasil, antes que 
os resultados negativos ganhem uma força demolidora 
não só para o setor elétrico como também para a eco-
nomia”, assinalou.

Conta salgada
Analistas do modelo implantado em 1995, ainda no 
governo de Fernando Henrique Cardoso, apostam que 
a conta do modelo de privatização equivocado � nal-
mente chegou. Ela teria começado a ser formada quan-
do o Brasil importou, com poucas críticas, um modelo 
semelhante ao da Inglaterra – onde o sistema, pura-
mente térmico, funciona – para um país de dimensões 
do Brasil e com mais de 90% de sua geração de energia 

baseado em água da chuva e na força da gravidade. “Até 
1995, o serviço de geração, distribuição e transmissão 
de energia era avaliado pelo custo. A tarifa era regulada 
pela Departamento Nacional de Águas e Energia Elétri-
ca (DNAE) e seu preço não podia ultrapassar 10% do 
seu custo. Caso isso acontecesse, a tarifa era reduzida. 
Ou seja, o País capturava, ano a ano, a vantagem das 
usinas. Este modelo ainda funciona no Canadá e em 
parte dos Estados Unidos”, explicou Roberto d'Araújo, 
engenheiro elétrico, ex-chefe de departamento e ex-
-conselheiro de administração de Furnas.

Na opinião do engenheiro, quando decidiu apostar no 
modelo de mercado livre, o governo liberou a com-
pra da energia de qualquer um, encarecendo a tarifa 
em 80%. Por isso, segundo ele, o Brasil tem também, 
hoje, a mais cara energia hidroelétrica do planeta. Na 
sua avaliação, a manutenção no Brasil de um sistema 
complexo, baseado em decisões tomadas através de pro-
gramas de computadores e modelos matemáticos, esta-
beleceu uma cisão entre o mundo virtual e o real. “Os 
preços de� nidos pelo operador do sistema passaram a 
ter valores anômalos. Por exemplo, 1 megawatt-hora já 
custou apenas R$ 4,00 mas a diferença entre o menor e 
o maior valor no mercado chega a 6.000 %”, disse ele.

Quem controla toda a geração de energia, seja ela feita em 
usinas privadas ou estatais, assim como determina o preço 
e a quantidade a ser colocada no mercado é o Operador 
Nacional do Sistema (ONS), uma espécie de colegiado 
que reúne 89 geradores, 59 transmissores, 37 distribuido-
res, 38 grandes consumidores e um importador e expor-
tador. O preço que prevalece no mercado de curto prazo 
é obtido por modelos matemáticos, através dos quais se 
chega ao PLD (Preço de Liquidação de Diferença). 

Entre os técnicos do governo existe a convicção de 
que há benefícios no atual modelo. Só com ele se tem 
condições de, por exemplo, transferir energia do Nor-
te para o Sul do País, o que permite o remanejamento 
do “combustível” para outras regiões mais necessitadas. 
Reconhecem que o lado negativo é o alto custo de li-
gar as turbinas das termelétricas, em caso de falta da 
energia hidroelétrica. O Brasil, na opinião deles, esta-
ria seguramente mais confortável se pudesse acelerar a 
construção de novas hidroelétricas ou reservatórios em 
plena Amazônia. A maior dessas hidrelétricas é a de 
Belo Monte. Terá potência instalada de 11.233 MW, 
mas por operar com reservatório muito reduzido, com 
tecnologia batizada de � o d`água (para atender requisi-
tos ambientais), deverá produzir efetivamente algo em 
torno de 4.500 MW, em média, por ano, o que equiva-
le a 10% do consumo nacional. Outras em construção 
são Jirau, Santo Antônio e Teles Pires.

Hoje, o governo tem, ainda, que enfrentar decisões 
no campo econômico em favor do desenvolvimento, 

com o cuidado de não aumentar a in� ação. Muitos 
admitem, porém, que a volta do modelo estatal defen-
dido por alguns especialistas só é inviável por conta da 
correlação de forças existente na sociedade. Já os que 
defendem o mercado livre garantem que ele é bené-
� co a companhias com grande demanda energética, 
uma vez que podem escolher seus fornecedores, optar 
pelo uso de outras fontes de energia e negociar condi-
ções de contrato, preços e prazos. Na Europa, todos os 
consumidores podem escolher seu fornecedor desde 
o ano de 2007, o que é impossível no Brasil para os 
usuários residenciais. 

Mesmo desligada usina vende energia 
Segundo Roberto d'Araújo, a decisão de gerar ener-
gia no nosso sistema é tomada independentemente do 
aspecto comercial. “Uma usina vende energia mesmo 
sem gerar ou gera mesmo sem vender, o que faz com 
que as vendas � quem descoladas da operação comer-
cial”, a� rmou ele. Isso provoca, na sua opinião, o baixo 
interesse em melhorias de e� ciência, já que, para atuar 
no mundo comercial, as usinas recebem certi� cados de 
“garantia física” (cujo valor nada tem a ver com a sua 
geração) � xos e dependentes de critérios válidos para o 
sistema como um todo.

Para se ter uma idéia do imbróglio do mercado livre, 
no ano de 2004, a Light contratou de uma empresa do 
próprio grupo, geradora de energia térmica – a Nor-
te Fluminense –, o megawatt-hora por R$ 150,00. O 
preço cobrado por Furnas era menor, inicialmente: 
R$ 50,00. Como a estatal foi obrigada pela ONS a co-
locar em rede a sua energia mais barata, cujo preço o 
mercado livre terminou � xando em R$ 18,00 a gera-
dora Norte Fluminense, que estava desligada, comprou 
da estatal a preço de mercado, mas vendeu para a Light 
a R$ 150,00. Quem pagou a conta da transação co-
mercial, além de Furnas, foram os usuários dos serviços 
da única concessionária que opera no mercado carioca.   

No livro “Setor Elétrico Brasileiro – Uma aventura 
Mercantil”, o ex- conselheiro de Furnas diz que, em-
bora o governo Lula tenha reparado as falhas mais gri-
tantes do período FHC, que culminou com a crise e o 
racionamento de energia em 2001, as discrepâncias não 
enfrentadas se traduzem na necessidade constante de re-
formas, regras e legislação. Conclui pela necessidade de 
uma profunda mudança nas bases do modelo mercantil 
e de tornar as empresas estatais realmente públicas. “É 
uma questão de vontade política. O modelo atual é de 
uma complexidade fantástica, a sociedade não conse-
gue compreender seus meandros e 90% dos técnicos 
que sabem dos problemas estão em cargos do governo. 
Ainda vejo muita confusão pela frente, porque estamos 
sentados em um formigueiro, tendo que desatar o nó 
do mercado livre para nos livrar das formigas”.

Sede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em Brasília, que controla toda a geração de energia em usinas privadas e estatais.

Energia: saídas para os dilemas do atual modelo
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Conselho Diretor

Engenheiro Armando Ribeiro Araújo, diretor técnico do Consórcio IE Madeira, fala sobre os obstáculos da implantação das 
linhas que levarão energia elétrica de Rondônia a São Paulo

Atravessando o Brasil do Norte ao Sudeste por cerca de 
2400 quilômetros, uma das maiores linhas de transmis-
são de energia do mundo está em processo de ativação.  
A título de comparação: a extensão do sistema de trans-
missão de Itaipu é de aproximadamente 810 km, entre 
as subestações de Foz do Iguaçu (PR) e Ibiuna (SP). Par-
tindo de Porto Velho, em Rondônia, até Araraquara, no 
interior de São Paulo, este grande empreendimento do 
Consórcio IE Madeira é responsável pela transmissão de 
energia associada à integração das usinas do rio Madei-
ra. Após o leilão que aconteceu em dezembro de 2008 e 
após 24 meses de obras, envolve Furnas (24,5%), Chesf 
(24,5%) e Cteep (51%). O Consórcio foi selecionado 
para implantar e operar instalações de transmissão de 
energia, construção, operação e manutenção (por 30 
anos) do chamado Linhão do Rio Madeira.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a 
interligação das usinas do rio Madeira com o Sudeste 
do Brasil representa um acréscimo de 6.900 MW 
na capacidade instalada, além de somar mais 5,2% 
ao total de linhas de transmissão existentes. Os 
detalhes do empreendimento foram apresentados 
pelo palestrante Armando Ribeiro Araújo, diretor 
técnico do consórcio IE Madeira, durante a sessão 
do Conselho Diretor de 10 de março. Armando 
Araújo é pro� ssional do setor elétrico, executivo na 
administração de diversas empresas do setor. Formou-
se na Escola Nacional de Engenharia e trabalhou por 
19 anos no Banco Mundial, nos Estados Unidos, 
atuando posteriormente como consultor. 

O contrato foi assinado em fevereiro de 2009 e o prazo 
para as linhas começarem a funcionar era abril de 2013, 
segundo Araújo. Mas problemas com licenciamento 
ambiental, entre outros obstáculos, como as regiões 
alagadas que faziam parte do trajeto dos cabos, acaba-
ram por atrasar as obras. “A autorização para o desma-
tamento só foi dada em julho de 2011, mas a licença de 
instalação da obra veio com uma série de impeditivos e 
exigiram reti� cações que só foram concluídas em outu-
bro de 2011. Só nessa época tivemos sinal verde para a 
construção da linha. A partir daí, foram 24 meses para 
construir tudo”, conta o diretor técnico. 

Muitos desa� os
De acordo com Araújo, o desa� o de trazer energia do 
Norte para o Sudeste era grande não apenas pela ex-
tensão territorial, mas também pelas características 
geológicas do trajeto. Para sustentar a grande extensão 
de cabos condutores, foram necessárias milhares de to-

neladas de alumínio e aço. Outro ponto apresentado 
pelo técnico foi que, devido a trâmites burocráticos 
do leilão, as empresas construtoras alternaram as res-
ponsabilidades. “A empresa que implantou a Linha 1 é 
responsável pelas transmissoras da Linha 2 e vice-versa, 
por isso uma precisa esperar a outra terminar para ini-
ciar o processo de transmissão. A que concluímos em 
julho do ano passado terá as transmissoras concluídas 
em abril desse ano”, explicou.

Sobre as di� culdades logísticas, Armando esclareceu que, 
para a construção, a grossura dos cabos exigiu planeja-
mento especial. “As duas linhas, devido à transmissão 
de uma grande quantidade de energia, precisarão ter ca-
pacidade para transportar a totalidade das duas usinas. 
Foram necessárias máquinas especiais que nem existiam 
no Brasil”, contou. Araújo apresentou o processo de exe-
cução da obra, que passou pela elaboração do projeto 
básico, a topogra� a da região, o levantamento fundiário 
e o processo de licenciamento ambiental.

O projeto dividiu os 2.400 quilômetros da linha em 
oito trechos. A divisão teve como critérios a não varia-
ção de biomas entre os trechos, as classes de vento, o 
nível de di� culdade e o custo das obras. “Alguns trechos 
passaram por áreas alagadas e pantanosas, além de re-
giões montanhosas”, contou Araújo que também citou 
a questão fundiária como grande impeditivo. “Alguns 
donos de terras na região não aceitavam vender as áreas 
e a autorização do Estado não valia nada: não só não 
nos deixavam entrar como nos ameaçavam”, contou.

A exemplo de outras linhas construídas no Brasil, o em-
preendimento incluiu cabos com � bra ótica ao longo 
de seu trajeto. Segundo Araújo, “a linha tem um para 
raio usual de cabo de aço o outro é OPGW (Optical 
Ground Wire) com 32 pares de � bra”. Foram utilizados 
quatro desses 32 pares para a comunicação interna com 
supervisão à distância. A cessão dessas � bras está sendo 
negociada com as companhias de comunicação.

Exigências e barreiras
O técnico abordou, ainda, alguns dos problemas en-
frentados para o licenciamento ambiental. Vários con-
dicionantes impediram a obra por um tempo. “Existiam 
contradições entre exigências apresentadas para o projeto 
e o que diz o código � orestal. Era grande a rigidez do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) em relação aos canteiros de 
obras. Recebemos multas em todos eles. Também cum-
primos a exigência de coletar, cubar, registrar e entregar 

a madeira encontrada na região, mas até hoje não conse-
guimos o registro. Em alguns pontos a arqueologia tam-
bém atrasou a instalação de algumas torres”, explicou. 
Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), só em Rondônia foram encontrados 
51 sítios arqueológicos, o que corresponde a 67% da to-
talidade de sítios de todo o empreendimento.

Araújo criticou a falta de discussão da sociedade brasi-
leira e de coragem do setor elétrico para solucionar os 
problemas de reservatório. “Temos usinas que em parte 
do ano � cam praticamente paradas, porque não traba-
lham com queda, mas com � uxo de água; então se tem 
água de menos ela não trabalha, e se tem água demais 
não há � uxo para gerar energia”, explicou levantando a 
importância das barragens para as usinas hidrelétricas.

Os desa� os da transmissão 
de energia no Brasil
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Descontos para sócios: FACHA (cursos de pós-graduação) • Universidade Estácio de Sá • Universidade Veiga de Almeida • Prisma Café & Bistrô • Univer-
sidade Federal Fluminense (pós-graduação) • Centro de Estudos Alexandre Vasconcelos (CEAV) • Colégio Mary Poppins • Colégio e Curso Intellectus • Curso Múltiplus 
Concursos • Faculdade Cândido Mendes (UCAM) • Pousada Vale Verde de Teresópolis Ltda • Elza Lentes de Contato • Ótica Cristã Nissi • Ótica Maison de Vue • Ótica 
Anjos dos Olhos • Fonoclínica Produtos Médicos Ltda. • Clínica Odontológica New Quality • Kerala Clínica de Terapias Alternativas e Reabilitação Física • Associação 
Brasileira Benefi cente de Reabilitação (ABBR) • Universo Physio Pilates • Estética de A a Z • DC Grill Churrascaria • Restaurante Zanzariba • Crafi  Park S/C Ltda. 
• Associação dos Engenheiros da Estrada de Ferro Leopoldina • FISK idiomas • CCAA • Silvestre Saúde • Instituto Brasileiro de Educação Continuada Ltda (Inbec) 
www.clubedeengenharia.org.br/descontos.htmIhilius

Um dos maiores expoentes da ciência da mecânica de ro-
chas no Brasil e no mundo, Manuel Rocha escreveu seu 
nome na história como o grande responsável pela difusão 
da especialidade na academia, no movimento associativo 
e no círculo pro� ssional da engenharia. Para homenagear 
o seu centenário e o precioso legado, em evento realizado 
pela presidência e pela Divisão Técnica de Geotecnia, co-
ordenado pelo presidente Francis Bogossian, o Clube de 
Engenharia recebeu no dia 13 de março o Cônsul Geral 
de Portugal, Nuno Bello; a presidente eleita da Sociedade 
Internacional de Mecânica das Rochas (ISRM), Eda Qua-
dros; o presidente da Comitê Brasileiro de Mecânica das 
Rochas (CBMR), Sérgio Fontoura; o professor da Univer-
sidade Nova de Lisboa, Ricardo Oliveira; além de Jaime 
Rotstein e Fernando Olavo Francis, respectivamente, pre-
sidente fundador e consultor da Sondotécnica. Muitos fo-

Celebrando o grande mestre Manuel Rocha 

ram os registros de ações e lembranças emocionadas como 
homem, cientista, professor e como um organizador ím-
par, de espírito brilhante e elevado senso crítico. Em 1947, 
Manuel Rocha já contribuía, de maneira pioneira e deci-
siva, para a consolidação, nas universidades, da disciplina 

Mecânica de Rochas. Realizou grandes ensaios e desen-
volveu modelos físicos que aplicava no campo com reco-
nhecida originalidade; fundou o Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, Portugal, um dos 
maiores do mundo; em seu mandato à frente da ISRM a 
entidade passou de 400 para 4 mil membros e, � nalmente,  
as atividades que ligaram Portugal e Brasil, países que até 
os anos 40 não se conheciam tecnicamente, começaram 
em congressos internacionais com Manuel Rocha de um 
lado e Costa Nunes e Milton Vargas de outro. Daí nasce-
ram os congressos luso-brasileiros de engenharia. O presi-
dente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, regis-
trou que, em 1980, o Clube conferiu a Manuel Rocha o 
título de sócio honorário, “iniciativa engrandecedora para 
a nossa instituição, mesmo ano em que ele foi agraciado 
com o título de Doutor Honoris Causa”.

Aniversariantes de fevereiro e março: 
Francisco José de Almeida Neto, Alexandre Costa, Mau-
ricio Santos, Luiz Flavio Autran, Renan Ribeiro de Jesus, 
Jorge Severiano Nunes, Jaques Sherique, José Augusto 
P. das Neves, Alberto Eidelman, Alberto Chinicz, Nor-
mando A. da Silva, Raul Lisboa, Rucemah Leonardo G. 
Pereira, Augusto de Menezes, Ivan Ribeiro, José Hen-
rique Vieira, Francisco de Assis Barreto, Maria Alice 
Ibanez Duarte, Eduardo Hingst, Armando Tomzhinski, 
Mário Borges, Ottilio Guernelli Júnior, Antonio Talibert 
Júnior, Edson Avellar da Silva, Sergio da Costa Velho, 
José Griner (representado por Bernardo Griner), Marga-
rida Lima e Vagner Vaz Ramos, com Francis Bogossian e 
Agostinho Guerreiro, presidente do CREA-RJ.

No mês em que se comemora o Dia Internacional da 
Mulher, o tradicional almoço mensal homenageou as 
mulheres presentes ao encontro festivo (foto ao lado). 
Além das rosas distribuídas ao � nal, as palavras da 
guerreira Duaia Vargas, presidente nacional da Asso-
ciação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas - ABEA, 
mais uma vez ecoou como um um chamado às novas 
conquistas e um brado de a� rmação do crescente pa-
pel da mulher em um mundo em permanente trans-
formação. Também foram homenageados sócios e 
funcionários que aniversariaram em fevereiro e março.  
Entre eles, Normando Alves da Silva, do Rio Grande do 
Norte, (abaixo, do lado esquerdo de Agostinho Guer-
reiro, de cabelos pretos), que fez questão de festejar seus 
92 anos com os companheiros do Clube de Engenharia.

Homenagem às mulheres

Da esquerda para a direita, Paulo Henrique Dias, Nuno Bello, 
Francis Bogossian, Eda Quadros e Sergio Fontoura.
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DESENVOLVIMENTO NACIONAL

Sociedade deve participar da 
definição de diretrizes do INPI

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2014.

Excelentíssimo Senhor Otávio Brandelli
Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

 

Senhor Presidente,

O Clube de Engenharia é uma instituição que agrega 
engenheiros e técnicos com o objetivo de oferecer um 
espaço democrático para a discussão de questões rela-
cionadas ao desenvolvimento nacional e a capacitação 
técnica dos engenheiros. Ao longo de seus 130 anos, 
transformou-se em um pólo de informação, referência 
no exercício de pensar o desenvolvimento do Brasil.

Com o objetivo de defender a indústria nacional e o 
desenvolvimento tecnológico brasileiro o Clube de En-
genharia possui representação:

- em órgão federal: Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia-RJ nas modalidades técnicas de agrimen-
sura, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia 
mecânica, engenharia metalúrgica, engenharia química, 
engenharia de segurança do trabalho, geologia e minas; 

- em órgãos estaduais: Conselho Estadual de Meio Am-
biente, Conselho Estadual de Trânsito do Estado do 
Rio de Janeiro, Detran, Fórum Permanente de Desen-
volvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, 
Câmara Setorial de Economia Criativa, Fórum Esta-
dual de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos; em ór-
gãos municipais: Fórum carioca de Mudanças Climáti-
cas e Desenvolvimento Sustentável, Fundação Instituto 
de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro. 

- na sociedade civil organizada: Federação Brasileira 
das Associações de Engenheiros, Programa Faixa Livre, 
Fórum Nacional pela Democratização da Comunica-
ção e na Frente Parlamentar pela Liberdade de Expres-
são e o Direito à Comunicação.

O Clube de Engenharia começou a se mobilizar para de-
fender os interesses nacionais diante dos acontecimen-
tos de 17/12/2013, em que foi apresentado a sociedade 
brasileira, às 22:03h, no site do INPI as novas diretrizes 
de exame, coincidentemente na mesma data da posse 
do Excelentíssimo Presidente, mas com a assinatura do 
ex-presidente, exonerado na data de 13/12/2013.

Considerando a total falta de transparência durante a 
execução dos trabalhos relativos às novas diretrizes de 
exame, que pode ser comprovado pela ín� ma participa-
ção da sociedade brasileira, ou seja, apenas 7 (sete) enti-
dades, das quais apenas uma instituição governamental.

O INPI não enviou convites para a sociedade participar 
da elaboração do documento, sendo que o Clube de 
Engenharia está situado a menos de 1,7 km de distân-
cia, a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids está 
localizada a 3,3 km de distância e a Anvisa está localiza-
da a 1,1 km de distância. Portanto, é impossível aceitar 
a alegação de que não foram enviados convites devido 
aos problemas relacionados com os deslocamentos.

A forma ditatorial do INPI para elaborar e publicar as 
novas diretrizes de exame proporcionou a introdução 
do aceite das reivindicações de uso e patentes de uso 
no Brasil. Esse aceite é contrário à posição o� cial do 
Governo brasileiro, conforme decisão do Grupo Inter-
ministerial da Propriedade Intelectual – GIPI em de-
zembro de 2008. 

O ex-presidente, o atual vice-presidente e a diretoria 
de patentes com suas che� as, de modo deliberado não 
cumpriram uma determinação expressa do GIPI, a sa-
ber: segundo uso, polimor� smos, patentes de seleção 
e fórmulas Markush não atendiam aos critérios legais, 
bem como contrariam a política de desenvolvimento 
nacional do Estado brasileiro.

A Constituição Federal no item XXIX do Art. 5o ga-
rante aos autores de inventos industriais privilégio tem-
porário para sua utilização tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 
País, e no parágrafo 2o do Artigo 218 impõe ao Estado 
o dever de que a pesquisa tecnológica voltar-se-á pre-
ponderantemente para a solução dos problemas brasi-
leiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo 
nacional e regional. Desse modo, os representantes do 
INPI, além de não respeitarem as determinações do 
GIPI, também desrespeitam a Carta Magna da Nação 
Brasileira.

As patentes denominadas incrementais não possuem 
legalidade jurídica devendo o atual Presidente anular 
os próprios atos do INPI por estarem eivados de vício 
de legalidade, conforme o Art. 53 da Lei no 9784/99. 

O Clube de Engenharia solicita ao Excelentíssimo Pre-
sidente do INPI que anule a publicação da RPI 2241 
de 17 de dezembro de 2013, e reforme a política de 
elaboração das diretrizes de exame do INPI, ou seja, 
que representantes da sociedade civil participem de sua 
elaboração e que sejam cumpridas as decisões do GIPI. 

As decisões que afetam uma nação não podem sair de 
um grupo restrito de pessoas, sem a colaboração da so-
ciedade brasileira, e de forma ditatorial. 

Nos seus 130 anos o Clube de Engenharia manteve a 
tradição de defesa da indústria nacional e do desenvol-
vimento tecnológico brasileiro, desse modo, solicita 
que seja disponibilizada vaga para que representante 
técnico do Clube de Engenharia participe da elabora-
ção das novas diretrizes de exame.

Francis Bogossian
Presidente do Clube de Engenharia

Falta de democracia na elaboração das mudanças nas novas diretrizes de exame e desrespeito às determinações expressas do Grupo Interministerial de 
Propriedade Intelectual (GIPI) são os motivos principais da carta enviada pelo Clube de Engenharia ao presidente do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), Otávio Brandelli. As Novas Diretrizes de Exame e Pedidos de Patentes surpreenderam a entidade, que enviou documento em 13 de 
fevereiro ressaltando a luta pela defesa da indústria nacional e do desenvolvimento tecnológico do país.

Assinada pelo presidente Francis Bogossian, a carta do Clube caracteriza a decisão do INPI como uma “forma ditatorial para elaborar e publicar novas 
diretrizes”. O Clube condenou as mudanças destacando a falta de transparência durante o processo de elaboração dessas regras. O texto, publicado a 
seguir, solicita formalmente a anulação da publicação da Revista da Propriedade Industrial (RPI) número 2241 e a reforma da política de elaboração 
das diretrizes de exame.
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Rio Paraíba do Sul: compartilhar a água?
Seca reascende disputa entre Rio e São Paulo pelas águas do rio Paraíba do Sul. Agência Nacional de Águas (ANA) busca a 
mediação e dá razão a ambos. Especialistas alertam: é impossível dividir a água sem criar problemas para o estado do Rio

São Paulo vive, em 2014, uma estiagem histórica. Há 
uma década o Sistema Cantareira não alcançava níveis tão 
alarmantes de falta d’água. Desde a sua criação o sistema, 
que abastece quase metade da população da região Me-
tropolitana de São Paulo, jamais chegou a 14,5% da sua 
capacidade, nível registrado no dia 21 de março. Outros 
sistemas foram acionados e foram utilizadas águas dos sis-
temas Guarapiranga e Alto Tietê. 

Com um volume de armazenamento de 990 milhões de 
metros cúbicos de água e uma vazão de 27,9 metros cú-
bicos por segundo, o Sistema Cantareira é considerado 
um dos maiores do mundo e é responsável pelo abasteci-
mento de cerca de 9 milhões de clientes da Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). 
As zonas norte, central e partes das zonas leste e oeste da 
capital, entre outros municípios, dependem deste sistema 
e estão em alerta. Buscando resolver a questão, no dia 18 
de março, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
foi a Brasília pedir à presidenta Dilma Rousse�  autoriza-
ção para utilizar águas de um a� uente do Rio Paraíba do 
Sul para alimentar o Sistema Cantareira. 

Interestadual, o Paraíba do Sul nasce em São Paulo, 
da união dos rios Paraíba (em Cunha), e Paraitinga 
(em Areias). A con� uência ocorre a apenas 120 km da 
capital paulista, em Paraibuna. De lá, o rio corre para 
desaguar no Atlântico, no litoral do norte � uminense. 
Antes disso abastece 15 milhões de pessoas, cerca de 8,5 
milhões só na região metropolitana do Rio de Janeiro. 
É aí que nascem os con� itos.

Problemas compartilhados
O pedido de Alckmin ao Governo Federal reascende 
o debate que, de tempos em tempos, volta à pauta. A 
interligação entre os reservatórios do rio Jaguari - da 
bacia do Paraíba do Sul -  com a represa Atibainha, que 
integra o sistema Cantareira, teria de 15 a 30 quilôme-
tros de extensão, levaria 17 meses para ser concluída e 
custaria 500 milhões. Segundo Alckmin, a transposição 
entre os reservatórios aconteceria quando um deles esti-
vesse com o nível mais baixo que 35% ou mais alto que 
75%, criando uma via de mão dupla que bene� ciaria 
tanto o Rio, quanto São Paulo. De acordo com o pro-
fessor Jorge Rios, chefe da Divisão Técnica de Recursos 
Hídricos e Saneamento do Clube de Engenharia, a mão 
dupla jamais existiria. “É lá que sempre falta água e a 
tendência é que, com o aumento da concentração de 
pessoas e empresas, falte cada vez mais. Na teoria, ele 
até pode ter razão  mas, para funcionar, teria que ter 
uma forte � scalização. E quem � scalizaria? O próprio 
governo paulista? Eu teria reservas em aceitar um acor-
do desses”, alertou Rios.

De acordo com Rios, diminuir a vazão do rio Paraíba do 
Sul por meio da transposição das águas de um de seus 
a� uentes não só pode comprometer o abastecimento do 

Rio de Janeiro, mas o próprio uso da bacia. “Em Santa 
Cecília, a Light já retira o que precisa das águas da ba-
cia para abastecer o sistema Guandu e para a geração de 
energia. A água que segue dali em diante respeita uma 
vazão mínima para não secar as cidades e para carregar o 
esgoto que é despejado no Paraíba do Sul sem que o rio 
seja de� nitivamente poluído. Esse é um acordo antigo 
entre Rio e São Paulo que, toda vez que surge uma crise, 
volta à pauta como se fosse novidade”, explicou. 

Para Paulo Poggi, conselheiro do Clube de Engenharia, 
a questão do esgoto é alarmante. Segundo ele, várias ci-
dades despejam os e� uentes de esgoto no Paraíba do Sul 
em São Paulo, como São José dos Campos e Caçapava, 
bem como no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, Re-
sende, Barra Mansa e Campos dos Goytacazes. “Com 
a redução da vazão do rio, é possível que ele não tenha 
capacidade de receber esses a� uentes sem � car poluído 
a ponto de causar prejuízos maiores”, esclareceu.

A língua salina é outra questão que vem sendo aponta-
da como um perigo para o Paraíba do Sul caso a trans-
posição aconteça em São Paulo. Com a diminuição da 
vazão, águas do mar poderiam adentrar o rio, subindo 
o nível de salinidade, impedindo o uso da água para a 
irrigação no interior do estado do Rio, destruindo as 
margens e trazendo organismos nocivos consumidos 
pelo homem. O fenômeno da “língua salina” já ocorre 
na foz do rio, em São João da Barra, e pode piorar. 

Marilene Ramos, conselheira do Clube de Engenharia e 
ex-presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), 
lembra que o próprio estado de São Paulo tem e conhe-
ce alternativas. Segundo ela, em 2010, quando o estu-
do para o abastecimento da macrometrópole  paulista 
foi apresentado, a captação de água da bacia do Paraíba 
do Sul estava em cinco das dez alternativas apresenta-
das. “Essa é uma diferença fundamental entre paulistas 
e � uminenses. Eles têm alternativas. O estado do Rio de 
janeiro, não. O Paraíba do Sul é o nosso único grande 
manancial”, explicou em entrevista à GloboNews.

Marilene cita que, entre as alternativas apresentadas pelo 
próprio governo paulista em 2010, levando em consi-
deração custos e impactos ambientais em um índice de 
atratividade formulado com base em todas as propostas, 
a que aparece como mais atraente é a transposição que 
envolve o rio Juquiá, do próprio estado de São Paulo, 
no Vale do Ribeira. Para ela, a escolha da transposição 
do a� uente do Paraíba do Sul tem como base o tempo 
de obra, que seria mais curto. Ainda assim, não acredita 
que seja viável para a resolução do problema agora. “Essa 
solução não é plena, pois a quantidade de água que ele 
propõe tirar, no máximo oito metros cúbicos por segun-
do, não resolve a situação paulista. Além disso, é muito 
difícil que um canal de 15 quilômetros tenha seu projeto 
desenvolvido, as desapropriações feitas e as licitações rea-
lizadas, para que a obra seja imediata”.

Causas negligenciadas
Especialistas destacam que as reais causas do problema 
enfrentado por São Paulo não estão sendo tratadas, ou 
mesmo lembradas, na disputa nascida entre Rio e São 
Paulo. Uma delas, a concentração cada vez maior de 
pessoas e empresas em São Paulo, não é de fácil solução 
e exige planejamento em nível nacional. “O foco do 
debate está errado. Deveríamos estar discutindo o pla-
nejamento urbano nos grandes centros urbanos. É um 
grande erro concentrar cada vez mais gente em áreas de 
estresse hídrico. Quando São Paulo segue crescendo e 
concentrando indústrias, os problemas surgem com es-
goto, lixo, água e vão continuar acontecendo enquanto 
o resto do país continuar um deserto”, alerta Jorge Rios. 

Para o professor, descentralizar a densidade demográ� -
ca em áreas de estresse hídrico é fundamental e soluções 
como a transposição do Paraíba do Sul não resolvem de 
fato a questão. “Buscar cada vez mais água para uma mes-
ma área é um absurdo. Vamos parar onde? Rio Amazo-
nas? O que é curioso é que São Paulo tem um rio na porta 
deles que poderia resolver grande parte do problema. Para 
isso, bastaria tratar o esgoto que cai nele”.

A degradação das bacias hidrográ� cas é outra questão 
levantada como causa primeira da crise que se abate 
sobre São Paulo. O professor Adacto Benedicto Ottoni, 
também membro da Divisão Técnica de Recursos Hí-
dricos e Saneamento do Clube de Engenharia destaca 
que a seca vivida hoje pelo Sistema Cantareira não é 
comum. “Há poucos meses atrás São Paulo viveu cala-
midade pública causada pelas fortes chuvas. Isso deixa 
claro que não foi a falta de chuva que secou os reser-
vatórios”, destacou. Segundo Adacto, é preciso que as 
bacias sejam saudáveis para manter o regime regular do 
rio. Com um ciclo hidrológico de quatro a cinco meses 
de chuva e sete a oito meses de estiagem, no caso de 
bacias saudáveis, com sua vegetação protegida e ínte-
gra, de 70 a 80% das águas das chuvas � cam retidas 
pela � oresta, in� ltradas no solo. “A questão do Sistema 
Cantareira é que, na época das chuvas, a água necessária 
para recarregar os lençóis freáticos não encontra o seu 
caminho, graças à degradação da bacia. Tirar água de 
outra bacia não resolve, de fato, o problema”, conclui.
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Estados do Rio e de São Paulo podem ser diretamente afetados.
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Marco Civil pela e para a sociedade civil
O projeto de lei do Marco Civil da Internet, que irá reger o uso da rede mundial de computadores no Brasil, levou dois anos e sete meses 
para ser aprovado pela Câmara dos Deputados dia 25 de março. Entre os temas espinhosos, a responsabilidade dos provedores sobre 
o conteúdo produzido e o armazenamento de dados colocou em lados opostos usuários e empresas da área. Marcio Patusco, diretor 

técnico do Clube de Engenharia e chefe da Divisão Técnica de Eletrônica e Tecnologia da Informação (DETI), que acompanhou de perto 
a tramitação do projeto, destaca em entrevista ao Jornal do Clube de Engenharia alguns mais importantes pontos dos debates.  

Jornal do Clube de Engenharia - Após muito de-
bate, o texto para do Marco Civil da Internet so-
freu mudanças se comparado ao original. A socie-
dade civil perdeu ou ganhou com essas alterações? 
Marcio Patusco - O Marco Civil da Internet (MCI), 
como todo texto submetido aos diversos segmentos da 
sociedade, é o compromisso possível entre as partes en-
volvidas. Já havia acontecido antes na lei que estabele-
ceu as novas regras para a TV por assinatura, que teve 
menor repercussão jornalística, mas que após amplas 
discussões � rmou as bases de uma regulação para o se-
tor, dando oportunidade ao surgimento de novas pro-
duções, privilegiando o produto e a cultura nacional e 
fomentando maior competição. Neste processo sempre 
existem perdas e ganhos, que devem ser compensados 
com o resultado � nal por estabelecer avanços técnicos e 
sociais que bene� ciem a sociedade como um todo.

JCE - A participação popular na construção do 
Marco Civil foi fundamental para pressionar parla-
mentares e superar o lobby das grandes empresas? 
MP - Sem dúvida. A manifestação e participação das 
diversas entidades da sociedade civil foram alicerces 
para a construção de um texto que re� etisse a plurali-
dade de visões, no qual fossem espelhados os anseios da 
sociedade por um ambiente aberto e igualitário. Essa 
ampla participação vem servindo de exemplo e elo-
gios por parte da comunidade internacional, que vê na 
iniciativa brasileira de discussão ampla de assunto tão 
recente, com envolvimento dos diversos segmentos da 
sociedade, um paradigma a ser referenciado. 

JCE - Com esta lei temos, de fato, uma inter-
net mais livre e segura? Privacidade e os direi-

tos dos usuários de internet estão preservados? 
MP - Se a lei passar pelo Senado da forma como foi 
aprovada na Câmara, representa um avanço signi� ca-
tivo para os usuários no sentido de sua proteção e da 
preservação de sua capacidade de receber e transmitir 
conteúdos por um espaço público de redes onde ele, o 
usuário, possa coexistir igualitariamente com grandes 
corporações. No entanto, estamos apenas no começo 
do provimento de serviços via internet. Devemos estar 
atentos às mudanças que se façam necessárias no futu-
ro, devido aos avanços tecnológicos e sociais, de modo 
a manter e ampliar os ganhos com uma estrutura plural 
que propicie a todos acesso equânime aos serviços pre-
servando a privacidade e as liberdades individuais.  

JCE - Podem ocorrer  retrocessos  no Senado, na sanção 
presidencial ou na fase de regulamentação da mesma?
MP - A forma adotada no artigo 20, por exemplo, nos 
casos de pedido de retirada de conteúdos ofensivos na 
internet, foi a via judicial, favorecendo a maior res-
ponsabilidade na imputação dessa ação. Está em jogo 
a liberdade de expressão em contraposição à possibili-
dade da censura por pedidos de retirada de conteúdos 
sem a devida justi� cativa, que poderiam se disseminar 
incontroladamente na rede. Existem outros pontos do 
desagrado das grandes corporações, como a neutrali-
dade na rede, por exemplo. Essas insatisfações que no 
jogo político foram vencidas tendem novamente a se 
manifestar em outras instâncias, mas cabe às lideran-
ças manter o que foi amplamente acordado. 

JCE - Mesmo com a aprovação do Marco Civil pelo 
Senado os problemas nas telecomunicações con-
tinuam. Quais os próximos passos nesse sentido? 

MP - O maior problema que temos hoje é a inexistên-
cia de uma lei que dê um tratamento integrado a todas 
as infraestruturas de rede, tal como o MCI fez para in-
ternet. Desde a Confecom (Conferencia Nacional de 
Comunicações), em 2009, o governo vem adiando a 
implementação dessa nova lei. Além disso, dada a sua 
importância, o serviço de banda larga deveria ser pres-
tado em regime público. Temos ainda uma discussão 
sobre a renovação dos contratos de telefonia � xa no ano 
2014 e a radiodifusão, que não é considerada teleco-
municação nas nossas leis. A sociedade civil atualmente 
vem coletando assinaturas para um Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular (PLIP) a ser levado ao Congresso, 
para dar um arcabouço regulatório aos serviços de co-
municação de massa, já que nesse ponto também não 
existe ação governamental.

JCE – No que se refere à indústria e à economia, 
qual o desempenho da área das telecomunicações? 
MP - A falta de uma política industrial para o setor 
tem levado nossa indústria ao desmantelamento, bem 
retratado pela balança comercial de produtos eletroele-
trônicos que apresenta de� cits crescentes, onde outrora 
tivemos sempre números positivos. Da mesma forma, 
a pesquisa e desenvolvimento (P&D) para o bene� cia-
mento da cadeia produtiva nacional está numa situação 
de quase inexistência. Contrariamente a outros países 
que vêm tornando seus regulamentos e incentivo à 
produção mais dinâmicos e aderentes às suas realida-
des técnicas e sociais, o Brasil tem permanecido inerte 
na área de comunicações, não dando oportunidade a 
que seu desenvolvimento se realize plenamente para 
patamares mais sustentáveis e mais alinhados com os 
números de sua economia.   


