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Soberania

O Brasil não 
cabe no quintal 
de ninguém

Paulo nogueira batista jr. fala sobre 
seu último livro e destaca o histórico de 
avanços e conflitos da política externa 
brasileira.

energia

Geração solar
distribuída
em foco

a aneel propõe cobrar taxas de 
quem alimenta a rede com energia solar 
produzida de forma privada. Saiba mais 
sobre isto.
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A Floresta Amazônica em disputa
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Arquitetura e 
urbanismo em debate

Seminário foca na história 
e nos avanços da habitação 
social no brasil.

Em defesa da 
Petrobrás

Frente estadual pela 
Soberania une entidades da 
sociedade civil.
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o mês de agosto de 2019 foi o pior para a 
amazônia desde o início da década. o número 
de queimadas na região triplicou em relação ao 
ano anterior, chegando a quase 31 mil focos de 
incêndio de acordo com o instituto nacional de 
Pesquisas espaciais (inpe). já o desmatamento 
aumentou 15% entre agosto de 2018 e julho de 
2019, segundo dados do Sistema de alerta de 
desmatamento do instituto do Homem e meio 
ambiente da amazônia (imazon). a escalada 
de destruição da floresta alimentou uma crise 
internacional que colocou o atual desmonte das 
políticas públicas para o meio ambiente no brasil 
em evidência no mundo inteiro. o debate sobre 
desenvolvimento sustentável na maior floresta 
tropical do planeta não é novo, mas vem ganhando 
ares cada vez mais emergenciais diante do próprio 
aquecimento global e da falta de políticas.
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A crise internacional desencadeada pelo aumento das queimadas reflete a inaptidão do Brasil em lidar com as questões sociais e ambientais na região.
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o balanço do ano que se encerra é desastroso: o 
desmonte da Petrobrás desarticula uma das principais 
âncoras do nosso desenvolvimento industrial, com 
reflexo na engenharia, pois de vanguarda tecnoló-
gica na exploração de petróleo em águas profundas, 
passaremos a ser simples fornecedores de mão de 
obra de segurança, transporte e alimentação para as 
multinacionais que se apropriaram das nossas princi-
pais reservas no Pré-Sal; as  demais estatais de setores 
estratégicos também estão ameaçadas; a necessá-
ria reforma da Previdência manteve e até ampliou 
intocados privilégios, ao passo que penalizou os já 
desassistidos;  direitos trabalhistas derrogados; ataques 
sistemáticos às universidades públicas, à ciência e à 
cultura colocam em risco a democracia, o que exige 
resposta da cidadania, acima de divergências ideológi-
cas e político-partidárias. 

o atual governo argumenta que não há solução para 
o país fora do projeto liberal que busca implementar. 
É impossível aceitar vender o brasil, e muito menos, 
marchar a passos largos para devolvê-lo à condição 
de colônia! estamos falando de um país que viveu, 
a partir dos anos 30 do século passado, um vitorioso 
processo de industrialização, inclusive nos governos 
militares. nos anos de 1980 a produção industrial 
brasileira era superior à dos famosos tigres asiáticos: 
Tailândia, malásia, Coréia do Sul e China. 

no mundo, muitos são os exemplos de países 
que enfrentaram, com sucesso, crises econômicas 
gravíssimas.  o presidente barack obama, por 
exemplo, com a crise de 2008/2009 nos estados 
Unidos, encontrou a general motors quebrada. 
o que ele fez? Privatizou a general motors? não. 
estatizou a general motors. Fez com que a justiça 
punisse os corruptos, salvou a empresa e a colocou 
novamente no mercado, gerando empregos.

investimentos do estado são absolutamente 
necessários. mas o que é mais necessário no brasil 
hoje é a organização de uma frente política que 
discuta e proponha caminhos em oposição ao que 
aí está (ver página 9). a construção de uma força 
política plural, suprapartidária, que una o brasil em 
defesa da democracia, da soberania ameaçada e do 
desenvolvimento inclusivo, é o nosso maior desafio.

o ano de 2020 é decisivo. a população brasileira 
pode, com força e coragem como já demonstrou, 
dar um basta aos crimes de lesa-pátria, construir 
um projeto nacional de desenvolvimento e oferecer, 
especialmente à juventude brasileira, a certeza de um 
futuro digno e sustentável.
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O Brasil para os brasileiros: soberania e 
nacionalismo inclusivo
“O Brasil faz parte de um grupo de apenas 
cinco países, apenas cinco, que integram, ao 
mesmo tempo, a lista dos 10 maiores territórios, 
10 maiores populações e 10 maiores PIBs do 
mundo. São eles os EUA e os quatro BRICS 
originais: Brasil, Rússia, Índia e China. É um 
fato gigantesco, que salta aos olhos de qualquer 
pessoa”. Foi assim que o economista Paulo 
Nogueira Batista Jr., com larga experiência 
em organismos financeiros internacionais, 
explicou o título de seu novo livro, “O Brasil 
não cabe no quintal de ninguém”, lançado pela 
editora LeYa Brasil. Batista Jr. esteve no Clube 
de Engenharia, no dia 9 de dezembro, para 
ministrar palestra em mais um encontro da  
série “Brasil: Nação Protagonista”.

ex-diretor executivo do Fundo monetário inter-
nacional (Fmi) e vice-presidente do novo banco 
de desenvolvimento, o banco do briCS, batista 
jr. lamentou que, apesar de sua grandeza, o brasil 
ainda sofra para firmar seu lugar no mundo. “Há 
um descompasso entre a realidade objetiva do bra-
sil e a percepção subjetiva que os brasileiros têm do 
brasil”, disse ele. 

Acordos internacionais podem 
fragilizar o Brasil
“na política do Pré-Sal havia todo um conjunto 
de princípios que eram importantes: conteúdo 
nacional, participação da Petrobrás, destinação dos 
recursos para áreas prioritárias — educação e saúde 
—, criar a cadeia produtiva associada ao Pré-Sal. 
Tudo isso nós perdemos recentemente”, analisou 
batista jr. ele explicou que os recentes acordos 
internacionais que o brasil tem buscado firmar, 
como a entrada na organização para a Cooperação 
e desenvolvimento econômico (oCde) — o 
chamado “clube dos países ricos” —, e mesmo o 
acordo do mercosul com a União europeia, fir-

inTernaCional

Paulo Nogueira Batista Jr.:  Nós perdemos recentemente todo um 
conjunto de princípios que eram importantes na política do Pré-Sal.

Fernando Alvim

mado este ano, podem dificultar ainda mais o país 
a retomar políticas de desenvolvimento interno. 
“esses acordos não são de comércio apenas, mas 
abrangem um grande número de áreas, inclusive 
políticas de licitação pública, de conteúdo nacional 
e investimento”, esclareceu.

durante os debates que se seguiram à palestra, a 
economista Solange Paraíso retomou a questão. 
“Quando se fala em tratados de livre-comércio, 
pouco se fala desses pontos que você levantou. São 
cláusulas pesadíssimas, que impedem o desenvol-
vimento”, ponderou ela. “na oCde, o conteúdo 
nacional, as licitações públicas, tudo isso vai ser ve-
tado no mínimo por 20 anos. você não pode voltar 
atrás, por exemplo, em relação à Petrobras”, disse. 
“graças à resistência do brasil, os países todos do 
mundo estão obrigando os países hegemônicos que 
querem essa cláusula, que eu chamo de ‘caravela 
5.0.’, a voltarem atrás. Todos citam que o brasil até 
hoje não tem essa cláusula e atrai investimentos. 
a China não força os países a terem essa cláusula 
em seus tratados comerciais, ao contrário da União 
europeia, estados Unidos e japão”, disse ela, ques-
tionando o palestrante sobre o porquê de o país, 
agora, afrouxar as regras. 

Para batista jr., “o acordo com a União europeia 
tem concessões muito limitadas para nós nas áreas 
em que somos competitivos. ele introduz o princí-
pio da precaução, que dá enorme flexibilidade para 
os europeus pararem importações sem comprova-

ção adequada de danos ou riscos sanitários”. Trata-
se, segundo o economista, de pontos que afetam a 
soberania nacional a possibilidade de retomada do 
desenvolvimento de forma autônoma e inclusiva, 
já que o brasil fica vulnerável diante do poderio 
econômico de países mais ricos.

BRICS em situação instável
Paulo nogueira batista jr. trouxe sua experiência 
no banco dos briCS para explicar que a institui-
ção financeira, que nasceu em 2014 para possibili-
tar uma alternativa ao Fundo monetário interna-
cional (Fmi), voltada a países em desenvolvimento, 
enfrenta dificuldade de se consolidar. “Um dos mo-
tivos para o desempenho fraco do banco é a perda 
de um dos motores do briCS, que é o brasil. eu 
repito isso muito porque estamos com esse proble-
ma de autoestima nacional, mas o meu testemu-
nho, a minha vivência com o briCS, que começou 
em 2008, é que o brasil, até 2014, foi o motor do 
briCS. a iniciativa foi da rússia, mas o brasil 
era o país que mais impulsionava. e quando o 
brasil entra em crise, em 2015, e se enfraquece nos 
governos Temer e bolsonaro, o processo briCS 
sofre com a avaria de um dos motores principais. e 
também o banco sofre”, lamentou o economista. 

em 2020, o brasil terá o direito de indicar o pró-
ximo presidente do banco, o que, para batista jr., 
seria um momento chave para que o país consoli-
dasse o fortalecimento do organismo. no entanto, 
a política externa atual indica que é improvável que 
o brasil vá dar a devida relevância para esse prota-
gonismo, principalmente levando em consideração 
o alinhamento automático que tem feito com os 
estados Unidos. 

batista jr. também falou sobre a importância de se 
diferenciar o nacionalismo defendido por movi-
mentos que pedem o desenvolvimento nacional 
inclusivo do brasil, e o nacionalismo propagandea-
do atualmente, ligado a movimentos isolacionistas.

a palestra está disponível na íntegra no canal do 
Youtube do Clube de engenharia: http://bit.ly/
batistajr_parte1 e http://bit.ly/batistajr_parte2

http://bit.ly/batistajr_parte1
http://bit.ly/batistajr_parte1
http://bit.ly/batistajr_parte2
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O Clube de Engenharia, que 
tem reiteradamente alertado 
para a necessária coordenação 
de políticas públicas ambientais 
e de desenvolvimento 
sustentável, realizou, no dia 
28 de novembro, o primeiro 
de uma série de eventos para 
debater temas prioritários na 
Amazônia. Na ocasião, o diretor 
executivo da Organização 
do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA), Carlos 
Alfredo Lazary Teixeira, e o 
diretor do Museu da Amazônia 
(MUSA), professor Ennio 
Candotti, trouxeram reflexões 
sobre os desafios existentes 
na coordenação de políticas 
ambientais e sociais na região.

Desaf ios para as políticas de 
desenvolvimento sustentável

o PaÍS

Urge pensar uma Engenharia para a região entendendo as complexidades do ambiente local. População Ribeirinha no Pará.

Antonio Cruz / Agência Brasil

Cooperação internacional
a importância do Tratado de Coope-
ração amazônica, assinado em 1978 
com objetivo buscar uma integração 
das políticas públicas de forma a 
enfrentar conjuntamente os desafios 
da região amazônica — inclusive 
o desafio de se manter a soberania 
nacional no território que ocupa 40% 
da américa do Sul — foi apresentada 
por Carlos alfredo lazary Teixeira. 
os 6,1 milhões de quilômetros qua-
drados da floresta representam mais 
da metade da superfície terrestre dos 
oito países integrantes do Tratado: 
bolívia, brasil, Colômbia, equador, 
Peru, venezuela, Suriname e guiana 

— a guiana Francesa, departamento 
ultramarino da França, também tem 
parte da amazônia em seu território, 
mas o país não faz parte do docu-
mento. “Temos grandes ameaças e 
graves ameaças ambientais, em fun-
ção do aquecimento ambiental, que 
a amazônia é mais vítima do que 
causa. vastos índices de desenvolvi-
mento socioeconômico, diversos tipos 
de atividades ilícitas e conflitos de 
vários tipos. esse conjunto de ativos e 
passivos compõem o universo sobre o 
qual governos e a sociedade civil dos 
países amazônicos foram chamados a 
atuar para garantir o desenvolvimen-
to sustentável da região”, explicou 
Teixeira. 

a resposta a essa complexidade foi a 
iniciativa brasileira, nos anos 1970, de 

convocar os países da região amazô-
nica para a assinatura do Tratado que 
originou a oTCa. Foi, segundo Tei-
xeira, um trabalho recorde, com ne-
gociações que duraram 14 meses até 
a assinatura do documento. “o Trata-
do teve e tem hoje o objetivo integral 
de promover o desenvolvimento 
da região e das populações. É uma 
obra em construção, uma dinâmica 
que lida com as assimetrias entre os 
países e que tem uma enorme difi-
culdade, mas que conseguiu manter, 
ao longo desses 41 anos de existência, 
um caminho minimamente positivo”, 
afirmou ele, que é o primeiro diplo-
mata brasileiro a assumir o cargo de 
diretor executivo da oTCa e que, 
portanto, tem a responsabilidade de 
defender os interesses não do brasil, 
mas da região como um todo.

o lar de 40 milhões de pessoas, 
incluindo 420 comunidades 
indígenas, deve ser entendido, 
segundo o diplomata, como uma 
única realidade geográfica. “os 
países não podem ter respostas 
diferentes ou conflitantes. Têm que, 

O Brasil carece de políticas 
públicas que tratem a 
Amazônia de forma 
responsável. A presença do 
Estado nas comunidades 
do interior da Amazônia é 
muito precária. E, portanto, 
a arbitrariedade impera.
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O Tratado de Cooperação Amazônica tem o objetivo integral de promover o desenvolvimento da região e das populações. Foto: Rio Guaporé (Brasil/Bolívia)

Luis Deltreehd Pixabay

necessariamente, fazer com que 
as políticas públicas tenham um 
grau de convergência. e aí que a 
cooperação internacional entra: nós 
ajudamos para que essas políticas 
avancem através do fortalecimento 
das instituições que são responsáveis 
por essas políticas públicas e, 
mais especificamente, ajudando a 
capacitar os quadros das instituições. 
Parece simples, mas não é, dadas as 
assimetrias de realidades entre os 
países. nosso trabalho é justamente 
lidar com isso”, destacou ele. 

Teixeira explicou que, à época do 
Tratado, não se falava em “desenvol-
vimento sustentável”, mas em, por 
exemplo, ecologia e poluição. apesar 
de o debate já existir de forma inci-
piente, no caso do brasil demorou-se 
muito tempo para que projetos de 
lei especificamente sobre o tema 
fossem aprovados no Congresso. a 
Constituição Federal de 1988 foi 
determinante para que os direitos 
dos povos indígenas que vivem na 
amazônia brasileira fossem garan-
tidos. entretanto, a disputa sobre o 
conceito de desenvolvimento e seu 
lugar na discussão internacional de 
políticas já era presente na política 
externa brasileira desde os anos 1960, 
inclusive com intervenções do brasil 
na onU buscando alinhar ecologia e 
desenvolvimento.

Calamidade social
“a violência domina o cenário ama-
zônico”, com conhecidas persegui-
ções a comunidades locais e ausência 
de políticas públicas, destacou o pro-
fessor ennio Candotti. “a presença 
do estado nas comunidades do inte-
rior da amazônia é muito precária. 
e, portanto, a arbitrariedade impera”, 
criticou ele. nesse sentido, a crise 
internacional desencadeada pelo 
aumento das queimadas este ano 
reflete a própria inaptidão do brasil 
em lidar com as diferentes ques-
tões sociais e ambientais na região. 
“Quando as vozes internacionais se 
mostram indignadas com o incêndio 
na floresta, elas estão dizendo que 
nós temos um dos maiores tesouros 
da história da natureza e do planeta, 
e não estamos cuidando dele. es-
tamos deixando queimar a floresta 
para colocar uma ou duas cabeças de 
gado. então estamos sendo ques-
tionados por nossa incapacidade”, 
alertou o professor.

Para Candotti, os assassinatos de 
lideranças indígenas, ambientais e 
sindicais ainda choca pouco a opinião 
pública brasileira, inclusive pela difi-

culdade de se divulgar esses crimes e 
de solucioná-los. “Há conflito sempre 
por terras, territórios ocupados tradi-
cionalmente contra terras que procu-
ram espaço para se plantar. e mesmo 
essa disputa é fora do tempo, anacrô-
nica. não se discute a qualidade das 
sementes, ou o que plantar, ou o que 
seria interessante explorar de maneira 
sustentável. É terra para se colocar 
cabeças de gado ou plantar soja. Sem 
o devido cuidado de se lembrar que a 
maior parte das terras da amazônia 
é pobre, então plantar soja é uma 
solução atrasada”, lembrou. 

na visão do diretor do museu da 
amazônia, existem duas visões con-
flitantes sobre os rumos do desenvol-
vimento socioeconômico na ama-
zônia. “Tem o lado das hidrelétricas, 
mineração, logística, da engenharia 
pesada um pouco saudosa da en-
genharia dos anos 1970 e 1980”, 
explicou ele. “estranhamente isso é 
uma observação que me preocupa, 
porque os jovens coronéis daquela 
época, hoje generais, repetem acriti-
camente, sem perceber, os erros que 
foram feitos na época”, disse, citando 
o fracasso da rodovia Transamazô-

nica. a outra visão é que procura 
olhar para a sabedoria tradicional dos 
povos amazônicos e para a própria 
imensidão da floresta e pensar um 
desenvolvimento alternativo, susten-
tável e que utilize a complexidade dos 
ecossistemas em prol da vida humana 
de forma socialmente responsável. “É 
preciso incluir os povos que vivem na 
floresta nesta história. e não é incluir 
para convidá-los a ser objeto de 
direitos aos quais a Constituição já os 
incluiu. mas como parte da solução”, 
conclamou Candotti. 

e a engenharia tem papel central 
nessa discussão. “a engenharia de 
portos na amazônia é uma vergonha. 
Todos os anos tem de se reconstruir 
os portos porque não se aprendeu a 
fazer portos que aguentem a corren-
teza. Precisamos desenhar portos. 
Precisamos desenhar casas: há du-
zentos anos as casas dos ribeirinhos 
são iguais. Com todos os materiais, 
todos os avanços na arquitetura, 
como é possível tanto descaso?”, cri-
ticou Candotti, destacando a neces-
sidade de se pensar uma engenharia 
para a região entendendo as comple-
xidades do ambiente local.

Existem duas visões 
conflitantes sobre os rumos 
do desenvolvimento 
socioeconômico na Amazônia. 
A das hidrelétricas, 
mineração, logística e 
engenharia pesada e a que 
pensa um desenvolvimento 
alternativo, em prol da vida 
humana de forma socialmente 
responsável.
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“Taxar” a Energia Solar é necessário?

A questão
a geração distribuída com Com-
pensação de energia (gdCe), 
instituída no Setor elétrico brasileiro 
pela resolução normativa da ane-
el nº 482 de 2012, teve nos últimos 
meses uma discussão intensa entre os 
agentes e entidades envolvidas, face 
à abertura pela agência nacional 
de energia elétrica (aneel) de 
audiência pública visando a alteração 
regulatória da resolução bem como 
face à proposta de mudança formula-
da pela própria agência.

Como a geração solar é intermitente, 
torna-se necessário que o gerador 
durante o dia gere mais que o seu 
consumo e injete na rede o excesso 
de energia, recebendo de volta este 
excesso nos períodos sem sol. É a 
chamada compensação. a proposta 
de mudança impõe aos agentes que 
geram energia solar que recebam de 
volta apenas 38% da energia injetada 
na rede como pagamento pelo seu 
uso. ou seja, as concessionárias de 
distribuição ficariam com 62% da 
energia do gerador solar. os meios de 
comunicação divulgaram o fato como 
uma “taxação do sol”.

em verdade, a proposta formulada 
pela aneel impacta negativamente 
a gdCe fazendo com que os seus 
agentes, aqui chamados de “prosumi-
dores”, tenham uma diminuição signi-
ficativa do retorno dos investimentos 
realizados, sendo que em alguns casos 
específicos pode mesmo inviabilizar a 
realização dos empreendimentos.

ouvindo agentes, órgãos e especialis-
tas envolvidos, foi possível formular 

energia

para o Clube de engenharia esta 
análise a respeito da questão, tendo 
como foco não só os interesses dos 
prosumidores, bem como de todos 
os consumidores finais de energia 
elétrica do País.

o gdCe permite ao prosumidor 
gerar a sua própria energia no local do 
consumo ou em outro local, remota-
mente, no entanto, ele continua com a 
necessidade de permanecer conectado 
à rede de distribuição através da qual 
possa estocar no Sistema elétrico 
brasileiro (Seb) a sua energia quando 
gerada em excesso, passando a rece-
bê-la quando não dispuser de geração 
suficiente para atender ao seu con-
sumo. no caso da geração solar isto 
ocorre, por exemplo, à noite.

nos últimos anos, graças à diminui-
ção dos custos dos equipamentos de 
geração solar fotovoltaica, o cresci-
mento da gdCe no nosso país tem 
sido exponencial e a tendência é que 
continue assim. dos novos empre-
endimentos, mais de 95% são solares 
e foram realizados com recursos do 
próprio prosumidor, com financia-
mento bancário ou não.

o prosumidor paga hoje à conces-
sionária, pelo serviço de utilização da 
rede, a chamada taxa de disponibili-
dade, um valor correspondente a 30, a 
50 ou a 100KWh/mês, seja a ligação 
monofásica, bifásica ou trifásica, res-
pectivamente. a grande reclamação 
atual das concessionárias é que estes 
valores não cobrem o seu custo fixo 
e são inadequados para pagamento 
da utilização da rede de distribuição 
pelos prosumidores. isto é plenamen-

te verdadeiro. Como todo o custo é 
repassado pela tarifa aos demais con-
sumidores, estes terminam pagando 
pelos prosumidores.

a grande questão atual da gdCe é: 
quanto o prosumidor deve pagar pela 
utilização da rede e de outros servi-
ços, como a estocagem da energia, e, 
também, se a sua introdução no Seb 
é positiva ou negativa aos demais 
consumidores.

O prosumidor e o SEB
os consumidores cativos do Seb 
(aqueles que só podem comprar 
energia da própria concessionária) 
pagam uma tarifa que engloba duas 
parcelas: a energia recebida, chamada 
de Te, cujos componentes são custo 
da energia, tributos e encargos; e o 
uso da rede, a TUSd, composta por 
custos da transmissão, da distribui-
ção, das perdas, tributos e encargos. 
Para os consumidores de alta tensão 
a tarifa é binômia. Significa que as 
duas parcelas são cobradas separa-
damente. Para os de baixa tensão a 
tarifa é monômia, significa que as 
parcelas são cobradas conjuntamente. 

Conforme pode ser visto na proposta 
da aneel, a análise do impacto da 
mudança regulatória (air) formulou 

seis hipóteses de pagamento pelos 
prosumidores por sua necessidade 
de permanecerem conectados ao 
Seb e concluiu que eles só deveriam 
compensar a parcela correspondente 
ao custo da energia, alternativa 5, que 
é a mais onerosa. isto implicaria em 
receber 38% da energia injetada na 
rede, ficando a concessionária com os 
restantes 62%. Veja quadro abaixo.

o principal argumento é que o pro-
sumidor tem sua demanda máxima 
diária ocorrendo após o término da 
sua geração solar, e, consequente-
mente, continuaria a demandar da 
rede o valor integral da sua demanda 
máxima.

a primeira crítica que se faz a estes 
resultados é que a aneel fez os 
estudos considerando os normativos 
e parâmetros aplicados aos consumi-
dores normais, sejam eles de baixa ou 
alta tensão. o consumidor que gera a 
totalidade do seu consumo deixa de 
ser um consumidor normal, passa a 
ser um prosumidor, necessitando de 
novos normativos que estabeleçam 
sua real interação com o Seb. assim, 
os resultados obtidos pela aneel 
são questionáveis, principalmente 
porque não são capazes de auferir 
e quantificar os benefícios que os 
prosumidores trazem ao Seb.

James Bolívar Luna de Azevedo
Chefe da Divisão de Energia do Clube de Engenharia

TARIFA DE ENERGIA

38% 12% 28%6% 8% 8%

ENCARGOS TRANS
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as figuras 1 e 2 apresentam as curvas 
de cargas típicas de demandas ho-
rárias de consumidores comerciais e 
industriais. Como pode ser visto na 
figura 1, os consumidores comerciais 
apresentam pico de demanda às 18h, 
enquanto os consumidores industriais, 
figura 2, não apresentam uma tipici-
dade definida uma vez que as deman-
das dependem e variam muito com o 
tipo da atividade industrial.

Considerações Resultantes
a figura 4, acima, representa a curva de carga com demanda horária do Siste-
ma interligado Sudeste/Centro oeste. esta curva consolida as curvas de carga 
de todas as distribuidoras e de todos os consumidores livres da rede básica 
conectados ao Sistema.

Figura 2)  CURvA DE CARGA - SETOR INDUSTRIAl

Figura 4)  CARGA hORáRIA DO 
SUDESTE/CENTRO-OESTE - 2006 vS. 2017

Figura 3)  CURvA DE CARGA E DE GERAçãO DE 
Um PROSSUmIDOR RESIDENCIAl

a figura 3 apresenta três curvas. a 
típica de consumo e demanda horária 
de consumidores residenciais (curva 
1), a curva de geração fotovoltaica 
deste consumidor quando ele se 
torna um prosumidor (curva 2), e a 
curva resultante (curva 3) que é a re-
presentação da interação do prosumi-
dor, que gera em média, anualmente, 
100% do seu consumo com a rede da 
distribuidora.

Figura 1)  CURvA DE CARGA - CONSUmIDOR COmERCIAl

Considerando-se os dados da figura 3, da conta de energia elétrica 
e do empreendimento de um prosumidor típico, podemos fazer as 
seguintes considerações relativamente à sua operação:

a) deixa de receber da rede, em média, 30% do seu consumo normal, 
mesmo sem compensação de energia; 

b) o consumo se dá no horário de carga leve, praticamente à noite;

c) no horário de carga média ou pesada o prosumidor injeta energia na 
rede;

d) mesmo quando o equipamento deixa de gerar ou o dia é chuvoso, 
a falta de injeção na rede pelo prosumidor não prejudica o sistema 
porque existem ainda milhares de outros prosumidores injetando ao 
mesmo tempo;

e) o custo de geração fotovoltaica de um sistema de capacidade de 
7 KWp encontra-se hoje da ordem de r$ 120,00/mWh.  
o consumidor normal paga à distribuidora pela geração  
r$ 340,15/mWh; incluindo-se encargos e tributos o valor sobe 
para r$ 605,80/mWh; incluindo-se os custos de transmissão, 
distribuição, encargos e tributos o valor total pago à distribuidora 
chega a r$ 1.064,22/mWh.

Continua na página 8 >
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assim, o prosumidor não deixa de 
depender da rede para atendimento à 
sua demanda máxima, sendo que este 
é o principal motivo utilizado para 
justificar que o prosumidor deva ar-
car com os custos integrais das redes 
de transmissão e de geração.

acontece que o dimensionamento 
da expansão, bem como a operação 
das redes de transmissão e distri-
buição são feitos para atendimento 

Faça seu evento ou alugue espaços para aulas, treinamentos 
e reuniões no melhor ponto do centro do Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, 124 - Centro - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2178-9220 / 2178-9200

www.clubedeengenharia.org.br

Clube de engenharia

energia

Fica claro que o prosumidor, seja ele 
um consumidor já existente ou um 
novo consumidor, traz um benefício 
muito significativo para a geração de 
energia no Seb. o fato de ele elimi-
nar a sua necessidade de energia do 
sistema termina por disponibilizar 
para os demais consumidores uma 
energia, já existente, mais barata, além 
de diminuir a necessidade de expan-
são futura da geração centralizada, 
que, como foi visto, é expressivamente 
mais cara. além disso a compensação 
também amplia os benefícios porque 

No que toca aos aspectos da transmissão e da distribuição, podemos 
observar nas figuras 1 e 4, que:

a) a demanda máxima do prosumidor ocorre fora do período de 
geração fotovoltaica;

b) a demanda máxima do sistema elétrico atualmente ocorre no 
período da tarde;

c) a demanda do prosumidor na parte da tarde é nula.

diminui a necessidade de geração cen-
tralizada e de utilização de combustí-
vel fóssil para atender à ponta, que é 
reconhecida como significativamente 
mais cara.

estes benefícios terminam por favo-
recer os demais consumidores porque 
diminuem os custos de geração, dimi-
nuindo consequentemente a tarifa ao 
consumidor final. estas ponderações 
deveriam ter sido incorporadas na 
avaliação dos impactos regulatórios 
feita pela aneel, o que não ocorreu.

ao período de carga máxima e neste 
período a demanda do prosumidor 
é nula ou negativa, fazendo com 
que ele termine por trazer mais um 
benefício ao Seb. a entrada em 
operação de um prosumidor termina 
por trazer um alívio para as redes, e 
da mesma forma que para a energia, 
termina por disponibilizar aos demais 
consumidores uma maior capacida-
de de transmissão ou distribuição, 

barateando, assim, o serviço de rede 
do Seb.

desta forma, como os prosumidores 
trazem benefícios aos demais consu-
midores, seja na geração de energia, 
seja no transporte e na distribuição, 
não se pode falar que tenham rece-
bido subsídios bilionários. Primeiro 
porque estes valores foram calculados 
através de parâmetros e premissas 
inadequados, como já demonstra-
do, e segundo porque os benefícios 
não foram estimados pela aneel. 
É possível até que os benefícios 
superem os valores que devem ser 
pagos pelo uso da rede.  além disso, 
diferente dos demais consumidores, 
os prosumidores são responsáveis 
financeiramente pelos seus próprios 
empreendimentos. 

Para a aferição e quantificação de to-
dos os fatores relativos à introdução 
da gdCe no Seb, torna-se neces-
sário que seja estabelecida não só a 
tarifa binômia para os prosumidores, 
mas também que sejam aprimorados 
os sinais locacionais e horários das 
tarifas de energia elétrica de maneira 
a valorar corretamente custos e bene-
fícios envolvidos.

mas os prosumidores demandam 
um serviço ao Seb que precisa ser 
remunerado, já que o custo de dispo-
nibilidade não cobre o custo fixo da 
distribuidora com este serviço. de 
forma preliminar, objetivando uma 
análise mais consequente da análise 

do impacto da mudança regulatória 
da ren 482, formulamos as seguin-
tes propostas:

Pela proposta da aneel, apenas o 
custo da energia da tarifa Te seria 
compensado. Propõe-se aqui que 
sejam compensados também os 12% 
dos encargos já que não há energia lí-
quida consumida do Seb e a energia 
que é trocada, como já demonstrado, 
traz benefícios ao sistema de gera-
ção e consequentemente aos outros 
consumidores.

Também pela proposta da ane-
el, todos os custos que compõem 
a TUSd não seriam compensados. 
Propõe-se aqui que a parcela dos 
custos a serem compensados seria 
apenas aquela relativa ao custo fixo 
da distribuidora para prestação do 
serviço, juntamente com tributos e 
encargos. a parcela dos custos da 
TUSd com a expansão das redes não 
deve ser considerada porque, como já 
demonstrado, os consumidores quan-
do se tornam prosumidores dimi-
nuem a demanda máxima do sistema 
no horário de pico.

assim, adotando-se as premissas 
propostas, estimativas preliminares 
indicam que o impacto da mudança 
regulatória da ren 482 diminuiria 
para 30%, no máximo, a parcela da 
energia injetada pelo prosumidor 
que ficaria retida pela concessioná-
ria, ao invés dos 62% propostos pela 
aneel.
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Entidades se unem no lançamento da Frente em Defesa da 
Petrobrás, do Desenvolvimento e da Soberania Nacional

Soberania

Manifesto de lançamento da 
Frente em Defesa da Petrobrás, 
do Desenvolvimento e da 
Soberania Nacional, assinado 
por parlamentares, segmentos 
empresariais, sindicais e 
acadêmicos, além do apoio de 
movimentos sociais e estudantis, 
foi lido para grande público 
em ato no dia 12 de dezembro 
na Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI). 

abrindo o encontro, o presidente 
Pedro Celestino lamentou o retro-
cesso que o país vem sofrendo com 
o fim de conquistas que datam da dé-
cada de 1930 e possibilitaram que o 
brasil saísse do status de exportador 
de minério e café para se tornar uma 
das maiores economias do mundo: a 
privatização da Petrobrás, estratégica 
para o desenvolvimento inclusivo, 
leva à destruição da coesão social, 
destacou. Para o presidente do Clube 
de engenharia “esse país, com 200 
milhões de habitantes, só se manterá 
coeso se houver uma proposta de de-
senvolvimento que implique geração 
de emprego e renda, esperança para 
a juventude, e redução das absurdas 
desigualdades sociais que temos”. 

defender a Petrobrás também passa 
por produzir informação verídica 
sobre a mesma, e nesse sentido Felipe 
Coutinho, presidente da associa-
ção dos engenheiros da Petrobrás 
(aePeT) entende que a ignorância 
produzida sobre a Petrobrás - por 

 “Se o povo brasileiro não reagir 
ao entregarmos o petróleo, 
não é só à nossa soberania que 
estaremos renunciando. Estaremos 
desistindo da retomada de nosso 
desenvolvimento e condenando à 
miséria milhões de brasileiros.”

exemplo, a divulgação de que a 
empresa está financeiramente que-
brada e que a dívida é causada pela 
corrupção e que só a privatização 
resolve - é uma estratégia planejada. 
o engenheiro deu a dimensão do 
desmonte da Petrobrás até agora: o 
valor que se paga hoje pelo combus-
tível é o mesmo que se pagaria caso 
não houvesse Petrobrás no brasil. “É 
como se alguém tivesse ido ao passa-
do e apagado a história do Petróleo é 
nosso”, afirmou.

A luta pelas estatais
o principal responsável pela desco-
berta do Pré-Sal, o geólogo e ex-
diretor de exploração e Produção 
da Petrobrás, guilherme estrella, a 
partir de uma conjuntura que expõe 
o brasil submetido a um projeto de 
país sem soberania, como uma nação 
dependente, defende a luta em prol de 
todas as estatais ameaçadas e demais 
demandas urgentes da população 
brasileira. “os movimentos contra esse 
projeto de país, que está nos subme-
tendo ao desemprego, desigualdade 
social, desindustrialização e entrega 
das nossas riquezas, não podem ser 
uma luta só pela Petrobrás”. na opi-
nião de Coutinho, o que pode reverter 
o projeto do atual governo é a defesa 
incondicional do povo brasileiro a fa-
vor da Petrobrás, do banco do brasil, 
da Caixa econômica Federal, da em-
brapa, da embratel e da eletrobras.

o espírito de união e resistência tam-
bém deu o tom da fala do presiden-

te de honra da Frente, ex-senador 
roberto requião. Para ele, o que está 
em curso no brasil - com o fim de 
direitos trabalhistas e previdenciários 
e precarização do trabalho - faz parte 
de um projeto de reorganização do 
capital no país. este projeto passa 
por retroceder em campos como a 
entrada de milhões de trabalhadores 
no mercado de consumo, nas últimas 
décadas, e tem como objetivo tornar 
o brasil o “celeiro do mundo”, con-
centrado na exportação de soja, trigo 
e milho. Um dos pontos principais, 
para requião, é a construção de uma 
grande frente democrática destinada 
a restabelecer a democracia. 

Compuseram a mesa do ato o presi-
dente do Clube, Pedro Celestino; o 
presidente de honra da Frente nacio-
nal em defesa da Soberania, ex-se-
nador roberto requião; o presidente 
da abi, Paulo jerônimo; o geólogo 
guilherme estrella; o presidente da 
associação dos engenheiros da Pe-
trobrás (aePeT), Felipe Coutinho; 
o vice-presidente da abi, Cid benja-
min; a diretora da Federação nacional 
dos Petroleiros (FnP), natália russo; 
e o diretor da FederaçãoÚnica dos 
Petroleiros (FUP), deyvid bacelar. 

o evento e a Frente são iniciativas da 
abi, Clube de engenharia, ordem 
dos advogados do brasil (oab), Fe-
deração interestadual de Sindicatos 
de engenheiros (Fisenge), Sindicato 
dos engenheiros no estado do rio 
de janeiro (Senge-rj), Conselho 
regional de engenharia e agrono-
mia do rio de janeiro (Crea-rj), 
entre outras.

leia mais e confira o evento na 
íntegra acessando: http://bit.ly/
frente-petrobras

Reprodução

Ao lado dos dirigentes da Aepet, do Clube de Engenharia e da ABI, Roberto Requião faz de sua 
experiência a base para desenhar novos horizonte no quadro da política nacional.

http://bit.ly/frente-petrobras
http://bit.ly/frente-petrobras
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Estrutura tarifária 
de água e esgoto

Gestão da água subterrânea 

a busca pela universalização do acesso a água e 
esgoto no brasil mobiliza profissionais de diversas 
áreas preocupados com a otimização dos serviços. 
Para aprofundar o debate, o Clube de engenha-
ria promoveu, em 06 de novembro, a palestra 
“estruturas tarifárias com subsídios cruzados 
internos em serviços de água e esgotos”. Parti-
ciparam miguel Fernández y Fernández, enge-
nheiro consultor e representante da associação 
brasileira de engenharia Sanitária e ambiental 
(abeS), e Waldir lobão, economista consultor, 
professor da escola nacional de Ciências estatís-
ticas (enCe), escola naval e Fundação getúlio 
vargas. a moderação foi do conselheiro jorge 
rios, ex-professor do instituto militar de enge-
nharia (ime) e Universidade do estado do rio 
de janeiro (Uerj), entre outras instituições. o 
evento foi promovido pela diretoria de ativida-
des Técnicas (daT), divisão Técnica de recursos 
Hídricos e Saneamento (drHS) e instituto de 
engenharia de São Paulo (ie), com apoio das 
divisões técnicas de engenharia do ambiente 
(dea) e recursos naturais renováveis (drnr) 
e das associações brasileiras de engenharia Sa-
nitária e ambiental (abeS) e associação bra-
sileira de Profissionais especializados na França 
(abPeF).

leia mais: http://bit.ly/estrutura-tarifaria

a crise hídrica vivida pelos diversos estados do 
brasil ao longo do ano leva à busca por bom mane-
jo dos diversos recursos hídricos, inclusive os sub-
terrâneos. a situação do estado do rio de janeiro 
foi o foco do evento “Águas Subterrâneas no esta-
do do rio de janeiro: potencial e gestão do uso do 
recurso”, realizado no dia 18 de novembro. Partici-
param gerson Cardoso, geólogo do departamento 
de Hidrogeologia do Serviço geológico do brasil 
(CPrm); Frederico Peixinho, engenheiro civil e 
chefe do departamento de Hidrologia da CPrm; 
além de aderson marques martins e Cátia de oli-
veira, ambos da Coordenadoria de Hidrogeologia 
do departamento de recursos minerais (drm
-rj). introduzindo a questão, o geólogo gerson 
Cardoso explicou que a escassa água subterrânea 
— apenas um quinto da água doce do planeta — é 
um recurso estratégico ou emergencial, e funda-
mental na manutenção dos ecossistemas. de modo 
geral, o brasil faz pouco uso da água subterrânea, A cidade de Ribeirão Preto / SP é 100% abastecida pelo aquífero Guarani.

Wikimedia Commons

em comparação com outros países, como Áustria 
e dinamarca, mas há exceções, como o estado de 
São Paulo. no estado vizinho, 70% dos municípios 
são abastecidos com água não superficial. o rio de 
janeiro, por outro lado, utiliza muito pouco, pelo 
motivo de estar sobre rochas cristalinas, estrutura 
geológica onde a água é menos acessível, segundo 
informou o geólogo aderson martins leia mais: 
http://bit.ly/aguas-subterraneas

Athul Sam
uel / Pexels

Palestrantes defenderam transparência nas tarifas de água e esgoto.

O empreendedorismo 
como alternativa

O universo da 
Nanotecnologia 

a situação de desemprego pode levar um pro-
fissional à imobilidade, sem conseguir visualizar 
soluções. Perceber oportunidades e tornar-se 
empreendedor significa mudar um paradigma, 
segundo o consultor Sérgio rocha lima, que 
tratou do assunto, em 12 de novembro, no Clu-
be de engenharia, na palestra “o engenheiro 
empresário / empreendedor - Caminhos para 
o Sucesso”. rocha é formado em engenharia de 
Telecomunicações e análise de Sistemas e atua 
como consultor para a área de negócios e inova-
ção tecnológica. Com exemplos ilustrando cami-
nhos, esclareceu que o empreendedorismo pode 
ser fruto da necessidade — na ausência de outra 
fonte de renda — ou de uma oportunidade que 
se apresenta: profissionais que atuam na área de 
tecnologia — ou negócios — estão empreenden-
do com startups, novas empresas digitais com um 
elemento diferencial que atenda a uma necessida-
de do mercado consumidor. o foco de sua apre-
sentação foi a atenção que todos devem ter antes 
de dar o primeiro passo: em todo novo negócio 
é fundamental ter a consciência dos riscos. Saiba 
mais: http://bit.ly/eng-empreendedor

a história da nanotecnologia é relativamente 
recente. richard P. Feynman, em 1959, pensou 
em reduzir escala para colocar bibliotecas in-
teiras na cabeça de um alfinete. já nos anos 80, 
nonio Taniguchi, da Universidade de Ciências 
de Tóquio cunhou o termo “nanotecnologia”. 
a reinterpretação do termo foi feita por Kim 
eric dexler, do miT, e Feynman apontou a 
principal barreira para a manipulação nano-
métrica: a impossibilidade de ver o material. 
esses foram os primeiros passos da tecnolo-
gia que hoje avança em todo o mundo, com 
indústrias buscando sua aplicação nas mais 
diversas áreas, e deve estar em todo lugar no 
futuro próximo. “o grande desafio é contro-
lar e manipular esse nanomaterial em uma 
escala de tão poucos átomos – 20 ou 30 deles”, 
destaca o professor josé brant de Campos, 
palestrante do dia 19 de novembro, no Clube 
de engenharia, em evento promovido pela 
divisão técnica de Formação do engenheiro 
(dFe). veja a cobertura completa em http://
bit.ly/palestra-nanotecnologia

http://bit.ly/estrutura-tarifaria
http://bit.ly/aguas-subterraneas
http://bit.ly/eng-empreendedor
http://bit.ly/palestra-nanotecnologia
http://bit.ly/palestra-nanotecnologia
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robson dutra da veiga; Subchefe: roberto Possollo jerman | eXerCÍCio ProFiSSional (deP): Chefe: jose jorge da Silva araujo; Subchefe: bruno Silva mendonça | FormaÇÃo do engenHeiro 
(dFe): Chefe: jorge luiz bitencourt da rocha; Subchefe: josé brant de Campos | geoTeCnia (dTg): Chefe: manuel de almeida martins; Subchefe: ian Schumann marques martins | manUTenÇÃo 
(dma): Chefe: josé César da Silva loroza; Subchefe: Carlos alberto barros gutierrez | PeTrÓleo e gÁS (dPg): Chefe: newton Tadachi Takashina; Subchefe: irineu Soares | reCUrSoS HÍdriCoS 
e SaneamenTo (drHS): Chefe: jorge luiz Paes rios; Subchefe: miguel Fernández Y Fernández | reCUrSoS mineraiS (drm): Chefe: marco aurélio lemos latgé; Subchefe: ana maria netto | 
reCUrSoS naTUraiS renovÁveiS (drnr): Chefe: ibá dos Santos Silva; Subchefe: arciley alves Pinheiro | TranSPorTe e logÍSTiCa (dTrl): Chefe: alcebíades Fonseca; Subchefe: licínio 
machado rogério | UrbaniSmo e PlanejamenTo regional (dUr): Chefe: Uiara martins de Carvalho; Subchefe: guilherme Fonseca Cardoso

O decantador no tratamento de esgoto

Os processos judiciais eletrônicos

dTes

Com a informatização de serviços públicos e pro-
cessos judiciais, um engenheiro convidado a atuar 
como perito pode ter problemas para lidar com os 
serviços online da justiça. “orientação para peti-
cionamento em processos judiciais eletrônicos jun-
to à justiça estadual e Federal” foi o tema da pales-
tra de luiz Kutwak, em 25 de novembro. Kutwak, 
que atua como perito e como advogado, em uma 
verdadeira aula prática apresentou os principais 
trâmites que precisam ser realizados tanto no site 
do Tribunal de justiça do estado do rio de janeiro 
(Tjrj) quanto no portal da justiça Federal, Seção 
judiciária do rio de janeiro ( jFrj). entre outros, 

o que acontece em uma estação de Tratamento 
de esgoto (eTe) é relativamente simples: aeração 
do esgoto com microorganismos, decantação para 
separar as partes líquida e sólida e bombeamento. 
no entanto, seu pleno funcionamento envolve 
engenheiros do ramo em um trabalho complexo. 
“Tratamento de esgotos: o (quase sempre despre-

A primeira telha 
fotovoltaica do país
nem toda casa se adapta bem a um painel so-
lar fotovoltaico: pode ser complicado montar 
e, também, pesado, comprometendo a estru-
tura do telhado, além de estar diretamente 
exposto a condições climáticas adversas como 
chuva e granizo. Uma alternativa pensa-
da dentro do brasil é a telha fotovoltaica, 
parecida com as demais, porém com células 
fotovoltaicas. “Telhas fotovoltaicas - inovação 
made in brasil” foi tema de palestra, no dia 26 
de novembro, de luiz antonio lopes, enge-
nheiro mecânico e gerente de novos negócios 
na empresa eternit. lopes apresentou dois 
modelos: um com telhas de concreto e outro 
de fibrocimento. nos dois casos, as células 
fotovoltaicas, compostas de silício mono ou 
policristalino, ficam dispostas nas próprias te-
lhas. Trata-se de uma tecnologia consolidada, 
importada da China, que dispensa elementos 
do painel tradicional, como vidro e alumínio, 
além de ter o sistema de conectores abaixo 
das telhas, protegido das condições climáticas. 
Uma das principais vantagens, para lopes, 
é o fato de as telhas serem parte do todo do 
telhado, mantendo a estética do mesmo. a 
energia gerada pelas telhas pode ser utilizada 
para consumo próprio e ser integrada à rede 
local, no modelo de microgeração distribuída. 
Segundo lopes, o retorno sobre o investimen-
to, refletido em economia de energia, acon-
tece em cerca de quatro anos. atualmente a 
inovação está em processo de aprovação para 
comercialização, que deve se iniciar em 2020. 
leia mais aqui: http://bit.ly/telha-fotovoltaica

Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri (SP)

Wikipedia

zado) papel do decantador nos lodos ativados” foi 
o tema da palestra realizada, em 03 de dezem-
bro, pelo engenheiro benito P. da rin, ex-fun-
cionário da Cedae, que acumula mais de 50 
anos de experiência no tratamento de efluentes. 
Contando com a participação, como moderador, 
do conselheiro jorge rios, chefe da divisão Téc-
nica de recursos Hídricos (drHS) da rin des-
tacou o papel do decantador, dentro do Sistema, 
de fazer precipitar a matéria orgânica presente 
no esgoto, separando-a da água, demonstrando, 
na prática, sua dupla função: clarificar o líquido e 
espessar o sólido. Com o objetivo de orientar os 
presentes a dimensionar o decantador para uma 
nova estação de Tratamento, da rin apresentou 
cálculos considerados de grande importância para 
os profissionais. 
leia mais: http://bit.ly/papel-decantador

são necessários: a protocolização de petição ele-
trônica de primeiro grau; como responder a uma 
intimação eletrônica; e as restrições de acesso 
no caso de processo físico.  no caso da justiça 
estadual, o perito ainda orientou como utilizar o 
sistema PUSH, que faz a notificação via e-mail 
de alterações e novidades nos processos que o 
professional esteja acompanhando. em meio às 
dúvidas do público sobre honorários recomendou 
o uso da tabela do instituto brasileiro de ava-
liações e Perícias (ibaPe), e a discriminação de 
cada atividade da perícia em tempo e valor. leia 
mais aqui: http://bit.ly/palestra-peticionamento

http://bit.ly/telha-fotovoltaica
http://bit.ly/papel-decantador
http://bit.ly/palestra-peticionamento
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A arquitetura ainda reside no ima-
ginário popular como uma profis-
são que, através de seus projetos e 
produtos, expressa ou reafirma o 
poder econômico, político ou reli-
gioso. A afirmação é de Jeferson 
Salazar, presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Rio 
de Janeiro (CAU/RJ), que com-
plementa: “Cabe a nós reformar a 
ideia de que a sociedade tem do ar-
quiteto e urbanista”. A ocasião foi o 
Seminário Nacional de Assistência 
Técnica para Habitação de Interes-
se Social (Athis), realizado no Clu-
be de Engenharia entre os dias 25 
e 27 de novembro. O evento reuniu 
representantes de movimentos so-
ciais e de entidades de arquitetura 
e urbanismo, acadêmicos, gestores 
públicos e profissionais de diversas 
áreas para debater o tema. 

SoCiedade

Experiências e perspectivas para o direito à cidade

Mudança de paradigma 
começa na universidade
Pensar a assistência Técnica em Ha-
bitação de interesse Social significa 
pensar modos de melhorar a qualida-
de de vida da população empobrecida 
e marginalizada através do planeja-
mento urbanístico e da arquitetura. 
em diversos momentos do Semi-

Federal Fluminense (nephu/UFF), 
citou o caso da UFF, cujo curso de 
arquitetura e Urbanismo criou dis-
ciplinas em assistência técnica, tendo 
realizado projetos, em conjunto com 
os moradores, na Favela do gato e na 
ocupação mama África, no centro de 
niterói, além dos planos populares da 
vila autódromo. 

Política pública
Programas implementados por gestão 
pública foram registrados por Cláu-
dia Coelho, arquiteta e urbanista da 
Secretaria de Habitação e desenvolvi-
mento Urbano de diadema (SP), que 
comentou o programa de urbanização 
implantado no município, chamado 
de “Tá bonito”. na ação, a prefeitu-
ra, com diversas fontes de recursos, 
melhorou as condições de salubridade 
e o aspecto visual de moradias nas fa-
velas do município, além de capacitar 
moradores na área da construção civil 
para trabalhar no programa, que já 
atendeu centenas de unidades habita-
cionais. a experiência dialoga com a 
legislação brasileira de regularização 
Fundiária, exposta por Celso Carva-
lho, engenheiro civil, colaborador do 
brCidades e ex-diretor de regula-
rização fundiária do ministério das 
Cidades. Segundo ele, a regularização 
fundiária se faz uma necessidade para 
quebrar um padrão estabelecido, uma 
vez que “a irregularidade fundiária está 
na base das cidades modernas brasi-

leiras”. aplicar a legislação vigente no 
país com esse fim envolve reconhecer 
os bairros construídos pela própria po-
pulação em situação irregular, urbani-
zando e implementando equipamen-
tos sociais, não de maneira autoritária, 
mas com a participação da população 
no projeto arquitetônico. 

o Seminário nacional de athis foi 
organizado pelo Fórum brCidades, 
pela Federação nacional dos arqui-
tetos e Urbanistas (Fna) e pelos 
Conselhos de arquitetura e Urba-
nismo dos estados da bahia, goiás, 
minas gerais, Pará, Pernambuco, 
rio de janeiro, rio grande do Sul, 
Santa Catarina e Sergipe, além do 
CaU/br. 

Todas as mesas-redondas do evento 
podem ser conferidas no canal do 
CaU/rj no Youtube: http://bit.ly/
youtubecau

Jeferson Salazar: “Cabe a nós reformar a ideia 
que a sociedade tem do arquiteto e urbanista.”

nário, foram colocadas iniciativas 
em curso, políticas públicas e pro-
jetos para o futuro no sentido de se 
avançar na área. Segundo o próprio 
Salazar, um desses caminhos está na 
universidade: as instituições de ensi-
no superior vêm formando arquitetos 
com uma mentalidade voltada para 
melhorar a sociedade como um todo, 
e não individualmente. Pesquisadora 
e ativista do brCidades, erminia 
maricato reforçou essa tendência em 
sua conferência de abertura. após 
traçar todo o histórico de cidade 
excludente que se estabeleceu no 
brasil, afirmou: “Há uma mudança 
clara dentro das universidades. os 
novos arquitetos estão cada vez mais 
atentos à realidade”. ainda sobre o 
potencial da juventude, o presidente 
da Federação nacional dos arquite-
tos e Urbanistas (Fna), Cícero al-
varez, defendeu a maior participação 
dos recém-formados, assim como dos 
profissionais em geral, nas entidades 
de classe: “Precisamos de jovens para 
que as entidades sejam um reflexo de 
sua época”.

Frutos desse novo corpo universitário 
foram expostos no evento, como a re-
sidência em athis realizada na Uni-
versidade Federal da bahia (UFba), 
apresentada pela professora angela 
gordilho. na residência foram 
realizados 73 projetos. já a professora 
regina biernstein, coordenadora do 
núcleo de estudos e Projetos Habi-
tacionais Urbanos da Universidade 

Divulgação CAU/RJ

http://bit.ly/youtubecau
http://bit.ly/youtubecau

