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Apresentacao 

Os Mtnisterios da Ciencia e Tecnologia e de Minas e Energia promo
veram, de 27 a 29 de abril de 1994, em Belo Horizonte, 0 Encontro 
para Definicao de Diretrizes para 0 Desenvolvimento de Energias So
lar e E61ica no Brasil, que servira de base a Polftica Nacional para 
estas areas estrateqicas. A decisao de promover este evento foi moti
vada pelos seguintes fatores: 

•	 a necessidade de uma Polftica Nacional para Utilizacao das Ener
gias Solar e E6lica de forma a promover 0 desenvolvimento destas 
tecnologias, estimulando as industrias, os centros de desenvolvi 
mento tecnol6gico, e atraindo importantes investimentos de capital 
nacional e estrangeiro; 

•	 a possibilidade de aplicacao da tecnologia solar e e6lica no des en
volvimento social de comunidades isoladas e de diversas regioes 
carentes de energia, e no desenvolvimento industrial, com a conse
quente gerac;ao de empregos e melhoria da qualidade de vida da 
populacao: 

•	 a complexidade do planejamento do setor enerqetico para um pais 
como 0 Brasil, de dimensoas continentais, a diversidade de fatores 
sociais, economlcos e de meio ambiente, que devem ser considera
dos para 0 seu desenvolvimento, e a necessidade de que todos os 
cidadaos tenham livre acesso a energia em suas rnanitestacoes 
mais adequadas; 

•	 0 carater estrateqico do dominio da tecnologia solar e e61ica, uma 
vez que no Brasil estes recursos enerqeticos estao disponiveis em 
larga escala, e a oportunidade atual de realizar um desenvolvimento 
tecnol6gico sintonizado com as nossas necessidades e 0 estaqio 
tecnol6gico internacional, que poderao conduzir 0 Brasil a uma po
sicao de lideranc;a entre os paises em desenvolvimento; 

•	 0 aumento da competitividade das energias solar e e6lica, em fun
c;ao da tendencia declinante dos custos de gerac;ao decorrente do 
avanco tecnol6gico e da escala de utilizacao, ao mesmo tempo que 
as formas convencionais de energia apresentam custos crescentes, 
face as restricoes ambientais e ao esgotamento dos melhores po
tenciais para estas fontes; 

•	 a oportunidade de obtencao de recursos internacionais, disponiveis 
em funcao do interesse da opiniao publica pela protecao ambiental 
e do compromisso internacional de cooperacao tecnol6gica para 
equacionar as questoes de desenvolvimento; 
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A rnetodoloqia empregada no Encontro consistiu na identificacao 
inicial des diferentes segmentos da sociedade brasileira e de enti
dades estrangeiras de forma a criar uma amostra representativa, 
que permitisse 0 efetivo desenvolvimento do planejamento para as 
energias solar e e6lica. 

o Encontro foi organizado a partir de apresentacoes plenarias dos 
segmentos de mercado e de experiencias internacionais na area de 
fomento tecnol6gico e industrial. Estas apresantacoes subsidiaram 
as atividades das carnaras ternaticas de Desenvolvimento Industrial 
e Mercado; de Pesquisa, Desenvolvimento e Formacao de Recur
sos Humanos; de Estrateqias de Fomento; e de Regulamentac;ao. 
As carnaras debateram as potencialidades e os desafios ao desen
volvimento de sistemas solares e e61icos no Brasil, elaborando as 
diretrizes e metas. Estas diretrizes e metas foram apreciadas e 
aprovadas por maioria, em reuniao plenaria com 120 participantes 
de 79 entidades, cuja lista se encontra em anexo a Declaracao. 

A Declaracao de Belo Horizonte traduz os resultados do Encontro 
para Definicao de Diretrizes para 0 Desenvolvimento de Energias 
Solar e E61ica no Brasil. 

Metas Propostas 

As Fontes de Energia Solar e E61ica sao recursos estrateqicos ca
pazes de trazer contribuicoes substanciais ao atendimento e a 
sustentabilidade das demandas enerqeticas, presentes e futuras, e 
ao mesmo tempo preservar recursos, promover 0 desenvolvimento 
socio-econornico e proteger 0 meio ambiente para as gerac;oes futuras. 
o aproveitamento destes recursos energeticos deve ser desenvolvido 
pelo Brasil de maneira coordenada e em beneficio de todos os seus 
cidadaos. 

A utilizacao das fontes solar e e61ica necessita prioritariamente de 
apoio politico, legislativo e de intorrnacao. Necessita tarnbern de 
apoio financeiro, tecnol6gico, de educacao e de capacitacao de re
cursos humanos, para viabilizar 0 seu desenvolvimento. Este apoio 
deve resultar de uma acao coerente e imediata com 0 objetivo de 
adequar os atuais modelos de oferta e de demanda de energia. 

o Brasil apresenta diversas caracterfsticas e peculiaridades regio
nais, que ja tornam competitivas aplicacoes de energias solar e 
e6lica. Por outro lado, estas tecnologias continuam em desenvolvi
mento e devsrao se tornar competitivas para um conjunto cada vez 
maior de aplicacoes. Assim, os projetos de demonstracao sao com
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plementos importantes ao desenvolvimento da tecnologia e instru
mentos eficazes para fomento do mercado, necessitando de apoio, 
em todas as suas fases. 

Ao lange das sessoes plenarias e de debates do Encontro para a 
Defini<;ao de Diretrizes para 0 Desenvolvimento de Energias Solar e 
E61ica no Brasil, foram estabelecidas diretrizes e metas que sao 
apresentadas nesta Declaracao. 

As referidas diretrizes estabelecem linhas de acao e propoern me
didas especificas para criar condicoes favoraveis ao desenvolvi 
mento das fontes de energia solar e e61ica no Brasil e possibilitar a 
realizacao das seguintes metas para 0 ana 2005: instalat;ao de 
1000 MW (Mega Watts) de gerat;ao e6/ica, 50 MW de gerat;ao fo
tovoltaica e 3 milh6es de metros quadrados de captat;ao termo
solar. Estas metas foram propostas a partir do dimensionamento de 
oportunidades de aplicacao nas areas de energia, inteqracao regi
onal, bem-estar social, torcas armadas, telecomunicacoes, trans
porte, agricultura, educacao e saude, 

Estimativas preliminares apresentadas indicam que cerca de 25 
milhoes de habitantes nao sao atendidos atualmente por rede de 
distribuicao de energia eletrica. 0 suprimento de energia a esta 
parcela da populacao e a gera<;ao de empregos locais associados a 
utillzacao das tecnologias solar e e61ica representarao importantes 
vetores de desenvolvimento e de reducao da miqracao populacional 
em direcao aos centros urbanos. 

Diretrizes para as Energias Solar e E6lica no Brasil 

No intuito de agilizar a implernentacao das diretrizes formuladas, 
foram definidas as seguintes linhas de acao: Politicas; Legislati 
vas, Administrativas e Institucionais; Tecnol6gicas; Financeiras e 
Fiscais; Formacao de Recursos Humanos; e Divulqacao. 

Diretrizes Politicas 

•	 Adequar as politicas governamentais de tarifa, de precos rruru
mos, de incentivos fiscais, de tecnologia e de subsidios aos 
enerqeticos de forma a promover 0 desenvolvimento das Ener
gias Solar e E6lica . 

•	 Estimular a producao independente das Energias Solar e E6lica, 
atraves de legisla<;ao especifica, facilidades de financiamento e 
de compra de energia. 

[
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•	 Promover a utllizacao das Energias Solar e E61ica para reduzir 0 

consumo de diesel na gerac;ao terrnica/termeletrica, atraves da 
viabllizacao de programas com redirecionamento de parcelas de 
subsldios existentes (Conta Comum de Combustiveis - CCC/Ele
trobras, Frete de Unitorrnizacao de Precos - FUP/Petrobras, e 
outros) . 

•	 Incentivar a utilizacao de energia termo-solar para reduzir a ins
talacao de aquecimento eletrico. 

•	 Promover a utilizac;ao de Energia E61ica no Sistema Interligado. 

•	 Incentivar a utilizacao das Energias Solar e E61ica em Sistemas 
Isolados de pequeno porte. 

•	 Definir programa interministerial para a utilizacao das Energias 
Solar e E61ica, com coordenacao centralizada ao nivel federal e 
gestao descentralizada ao nfvel de estados e municipios, com 
recursos provenientes de fundos federais, para investimentos 
sustentados no lange prazo e com base em transferencias intra
setoriais; de fundos estaduais e municipais complementares; e 
de recursos do setor privado, como por exemplo da isencao de 
IPI, Imposto de Renda e outros. 

•	 Propor programas especfficos para as Energias Solar e E61ica, 
de carater regional, atraves da realizacao de projetos de desen
volvimento social. 

•	 Promover a realizacao de projetos regionais de dernonstracao da 
tecnologia. 

•	 Incentivar 0 estabelecimento de cooperativas de usuaries das 
Energias Solar e E61ica e de orqanizacoes nao governamentais, 
no sentido de implementar, operar e manter os sistemas de 
Energia Solar e E61ica . 

•	 Utilizar 0 poder de compra do Estado para promover 0 incre
mento da producao e uso de equipamentos voltados as aplica
coes de Energias Solar e E6lica, incentivando inclusive a com
peticao industrial. 

•	 Adequar politicas para promover 0 desenvolvimento tecnol6gico 
e industrial das Energias Solar e E6lica, inclusive estimulando a 
producao de materiais e componentes no pais. 

Diretrizes Legislativas, Administrativas e Institucionais 

•	 Facilitar a livre cornercializacao de pequenas quantidades de 
energia, permitindo as tnstalacoes de Energias Solar e E61ica de 
potencia reduzida. 
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•	 Estabelecer metodologia de calculo de precos de enerqeticos, 
incorporando custos sociais e ambientais, e analise custo-bene
ffcio. 

•	 Constituir Camara Setorial que contemple as Energias Solar e 
E6lica, no ambito da Comissao Nacional de Energia. 

•	 Promover a reqularnentacao da participacao do capital privado, 
nacional e estrangeiro, em empreendimentos de gerac;ao de 
Energias Solar e E6lica. 

•	 Estabelecer regulamentac;ao especffica para compra, venda e 
transporte de energia eletrica, gerada com base nas Energias 
Solar e E6lica. 

•	 Estudar a flexibilizac;ao da exigemcia de reserva operativa para 
acesso ao Sistema Nacional de Transmissao de Energia Eletrica 
- SINTREL, durante um perfodo pre-estabelecido, para geradores 
de energia eletrica a partir das Energias Solar e E6lica, mantida 
a qualidade de fornecimento ao usuario. 

•	 Definir 6rgao de certificacao e hornoloqacao de tecnologia das 
Energias Solar e E61ica, visando reconhecimento internacional. 

•	 Promover a regulamentaC;80 de Boisas de Energia Eletrica, inclu
indo as Energias Solar e E6lica. 

•	 Estabelecer uma associacao de base para as Energias Solar e 
E6lica, institucionalizando as atividades do Grupo de Trabalho 
de Energia Solar Fotovoltaica - GTEF. 

•	 Alterar a reqularnentacao do direito do uso do solo para contem
plar a instalacao e a operacao de sistemas de Energias Solar e 
E6lica. 

•	 Determinar aos agentes 'financeiros oficiais a inclusao, entre as 
linhas prloritarlas de credlto e financiamento, dos projetos desti 
nados ao desenvolvimento do aproveitamento das energias solar 
e e61ica no Brasil, de forma similar a do decreto 1040/94, desti 
nado a conservacao e uso racional da energia e ao aumento da 
eticiencia enerqetica. 

Diretrizes Tecnol6gicas 

•	 Inventariar os recursos enerqeticos, solares e e61icos, com me
todologia uniforme, sob a coordenacao de 6rgao do governo fe
deral. 

•	 Estabelecer e divulgar zoneamento indicativo dos potenciais e6
lico e solar existentes no territ6rio nacional. 

•	 Criar Centro de Referencia das Energias Solar e E61ica, respon
savel pela implernentacao e divulgac;ao de sistema de informacao 
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do desenvolvimento tecnol6gico, dos modelos de cooperacao e 
do desempenho de sistemas instalados, no ambito nacional e 
internacional. 

•	 Credenciar Centros de Excelencia, Centros de Desenvolvimento 
Regional e Laborat6rios Especializados das Energias Solar e 
E61ica, fortalecendo estas instituicoes e priorizando os recursos 
disponiveis. 

•	 Estabelecer plano nacional de norrnalizacao e certificacao de 
sistemas das Energias Solar e E61ica . 

•	 Estimular a realizacao de projetos visando a dernonstracao da 
viabilidade tecnica, economica e s6cio-ambiental das utilizacoes 
das Energias Solar e E61ica, e a formacao de recursos humanos. 

•	 Estimular as lnstltuicoes de pesquisa e desenvolvimento a reali 
zar programas cooperativos com as Industrias, direcionando as 
atividades para tecnologias economicamente viaveis num mer
cado competitivo. 

•	 Fomentar 0 desenvolvimento tecnol6gico e industrial nacional em 
sistemas solar e e61ico, com enfase em equipamentos penferi 
cos. 

Diretrizes Financeiras e Fiscais 

•	 Implementar linhas de credito para produtores de energia, pes
soas tlsicas e juridicas, com prazos de carencia, taxas de re
torno e perlodos de amortizacao que viabilizem 0 desenvolvi 
mento das Energias Solar e E6lica. 

•	 Promover a criacao de fundos rotativos para as Energias Solar e 
E61ica, geridos por associacoes, cooperativas ou ONGs, utili 
zando como ponto de partida os recursos provenientes de doa
<;6es e outros. 

•	 Criar mecanismos compensat6rios para os produtores de energia 
que utilizem as Energias Solar e E61ica, tais como a depreciacao 
acelerada e creditos tarifarios por periodo definido. 

•	 Revisar as aliquotas de irnportacao, reduzindo-as para compo
nentes de alto conteudo tecnol6gico e aumentando-as para pro
dutos finais, artificialmente baratos, especialmente aqueles com 
similar nacional. 

•	 Estabelecer mecanismos de incentivos fiscais, temporaries e de
crescentes, para os produtores que utilizem Energias Solar e E6
lica. 

•	 Estender os incentivos do desenvolvimento social para incluir 
aplicacoes das Energias Solar e E6lica. 

I 
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•	 Estabelecer linhas de fomento para 0 financiamento de projetos 
de pesquisa e desenvolvimento das Energias Solar e E6lica. 

Diretrizes para a Forma~ao de Recursos Humanos 

•	 Recomendar a inclusao de nocoes de Energias Solar e E61ica no 
programa de cienctas do primeiro grau. 

•	 Introduzir temas de Energias Solar e E61ica em diversas disciplinas 
do segundo grau, que contemplem intorrnacoes sobre a producao e 
conservacao de energia, abordando questoes essenciais, tais 
como: ldentiticacao das formas de energia, recursos enerqeticos 
brasileiros, manuseio e usa racional da energia, e custos compara
tivos entre as fontes enerqeticas. 

•	 Introduzir temas de Energias Solar e E61ica nos cursos profissiona
lizantes, dando enfase em dimensionamento, instalacao e manuten
yao dos equipamentos. 

•	 Introduzir no curriculo dos cursos de nivel superior, disciplinas de 
Energias Solar e E6lica, observando os impactos do usa das varias 
fontes sobre 0 meio-ambiente e processos industria is. 

•	 Criar cursos de reciclagem, extensao e especializacao em Ener
gias Solar e E6lica. 

•	 Editar material didatico e audio-visual de reterencia para as Ener
gias Solar e E61ica . 

•	 Selecionar e equipar universidades com instrumental moderno de 
demonstracao, de testes e de pesquisas, para absorcao de novas 
tecnologias das Energias Solar e E6lica. 

•	 Estabelecer programas de capacitacao para profissionais que 
atuem em areas das Energias Solar e E61ica . 

•	 Criar comites assessores especificos em Energias Solar e E61ica 
nas entidades de fomento. 

•	 Estabelecer programas de educacao em utilizacao das Energias 
Solar e E6lica para as comunidades e cooperativas. 

Diretrizes para a Divulga~ao das Energias Solar e E6lica 

•	 Implementar a comunicacao social e a divulgayao do desenvolvi
mento tecnol6gico e da utilizacao das Energias Solar e E61ica, atra
vas do Centro de Reterencia, orientando a disseminacao de infor
macae pelos Centros de Desenvolvimento Regional e Centros de 
Excetencia. 

[
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•	 Estabelecer mecanismos de divulqacao dos objetivos e resultados 
de cada projeto de dernonstracao, enfatizando as beneffcios locais 
esperados e alcancados. 

•	 Editar peri6dico voltado aos usuaries das Energias Solar e E6
lica, orientando sabre as tecnologias disponiveis e suas aplica
~6es, divulgando intorrnacces de mercado e intercambio de ex
periencias. 

•	 Interligar, atraves de rede de inforrnacao tecnol6gica, a Centro 
de Referencia, as Centros de Excelencia, as Universidades, as 
industrias e demais interessados. Criar Banco de Dados sabre 
Energias Solar e E6lica. 

•	 Promover, apoiar e participar em eventos de divulgacao do 
desenvolvimento e aplicacao das Energias Solar e E6lica. 

Foro Permanente 

o Comite Organizador do Encontro para Definicao de Diretrizes 
para a Desenvolvimento de Energias Solar e E61ica no Brasil reco
menda que seja estabelecido um Foro Permanente para manter 
vivo a espirito de partlcipacao e cooperacao deste Encontro e as
segurar a implernentacao das Diretrizes propostas na Declaracao 
de Bela Horizonte. A constituicao do Foro Permanente deve manter 
a representatividade dos diversos segmentos da sociedade, con
forme retratado no Encontro de Bela Horizonte. 

Os objetivos do Foro Permanente sao a de divulgar a Declaracao 
de Bela Horizonte, de regulamentar as suas diretrizes, de elaborar 
Plano de A~ao Nacional, e a de acompanhar as desdobramentos e 
resultados alcancados com sua implernentacao. 

A irnplernentacao deste Plano de A~ao Nacional sera desenvolvida 
atraves de acoes interministeriais de entidades dos governos fede
ral, estadual e municipal, de empresas concessionarias, de empre
sas privadas, de entidades de ensino e pesquisas, e de organiza
~6es nao governamentais. Recomenda-se que a Ministerio da Ci
encia e Tecnologia, pelo carater inovador e abrangente das tecno
logias envolvidas, assuma a coordenacao deste Foro. 

No sentido de manter a sociedade envolvida e motivada no desen
volvimento das energias solar e e61ica cabera ao Foro Permanente 
organizar a II Encontro para a Desenvolvimento de Energias Solar 
e E61ica, a se realizar em marco de 1995. 
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AS abaixo assinados certificam Que esta Declaracao foi debatida e aprovada pelos particl
pantes do Encontro para Definicao de Diretrizes para 0 Desenvolvimento de Energias Solar 
e E61ica no Brasil, em Belo Horizonte nos dias 27, 28 e 29 de abril de 1994. 

Mauricio Moszkowicz 
Coordenador do Encontro 

Comissao de Reda~ao 

Sergio Henrique Ferreira da Cunha 
Secretario do Encontro 

Ailton Ricaldoni Lobo 

Ivonice Aires Campos 

Luiz Carlos Guedes Valente 

Murilo Tadeu Werneck Faga 

Osvaldo Livio Soliano Pereira 
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RELACAo DE PRESENCA NO ENCONTRO EM BELO HORIZONTE 
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Alcir de Faro Orlando ABEAMA 

Ruberval Baldini ABEAMA 

Luiz Augusto F. Mazzon ABRAVA 

Bento Massahiko Koike AEROSIS 

Lucio Cesar de S. Mesquita AG. ENERGIA PROJ. LTDA 

Rodrigo Cunha Trindade AG. ENERGIAPROJ. LTDA 

Anke Sofia Meyer BANCOMUNDIAL 

Joao Barbosa de Lucena BANCOMUNDIAL 

Evandro Junqueira Pedras BNB 

Mauricio Caetano Netto BNDES 

Tibor Greif BNDES 

Murilo Prado Badar6 BR SOLAR 
I 

Carlos W. M. Pedro BRASEOUCA 

Gilson Odair Barbiero BRASEOUCA 

Hans Dieter Rahn BREDEMEIER RAHNCIA 

Odilon A Camargo Amarante CAMARGO SCHUBERT 

Guido M. Kopettke CEEE 

Homero Virgilio dos Santos CEFET/RJ-DIREN 

Isaac Pinto Averbuch CELPE 

Ailton Ricaldoni Lobo CEMIG 

Alexandre H. Lisboa CEMIG 

Carlos A. Alvarenga CEMIG 

Claudio Bruzzi Boechat CEMIG 

Luiz E. M. Costa CEMIG 

Maria J. O. Reis CEMIG 

Maurilio L P. Silva CEMIG 

Mateus Greco Neto CENPES/PETROBRAS 

Jorge H. G. Lima CEPEL 

LuizC. Guedes Valente CEPEL 

Marcio Szechtman CEPEL 

:1111!lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll!lllllil'1111111 1111I1:llililllllllllllll.I,lI:i:::::llii:I!I:llllill!II,IIi 
Maria Regina O. P. Araujo CEPEL 

Mauricio Moszkowicz CEPEL 

Sergio H. F. Cunha CEPEL 

Fernando A. A. Prado Jr. CESP 

Eduardo Carpentieri CHESF 

Sylvio Tude CODEVERDE 

Osvaldo Soliano Pereira COELBA 

Paulo Marcos A. Craveiro COELCE 

Roberto Coelho COMBRAC 

Nilton Able CONFENABEE 

Jan N. Jansen CONSULADO DA DINAMARCA 

Dario J. Schultz COPEL 

Luis R. D. Bruel COPEL 

Emilio L. La Rovere COPPE/UFRJ 

Miguel H. Hirata COPPE/UFRJ 

Nehemias Lima Lacerda CTA 

Wander Montandon CTA 

Lincoln Fujii DELCO REMY 

Regis L. Redigolo DELCO REMY 

Zens Peter Molly DEWI/ALEMANHA 

Jose Guilhenne A Nascimento DNAEElMME 

Daniel F. Ancona DOE/USA 

Tercio de Castro Pacitti DYNAMIKARMAN 

Milton Martins Carneiro ELETROBRAs 

Wagner G. Barrozo ELETROBRAs 

Altino Ventura Filho ELETROBRAs 

Paulo Cesar Domingues ELETRONORTE 

Adhemar Brandini EMBRAPA 

Antonio Sergio dos Santos EMBRATEL 

Everaldo A. N. Feitosa FACEP-UFPe 
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Carlos A. M. do Nascimento FIERGS 

Celso O. C. Trindade FINEP 

Margareth Muller FINEP 

Talma A. Paiva FINEP 

Preben Maegard FOLKCENTER/DINAMARCA 

Marilydia E Passos Costa FUNDA<;:Ao VIVER 

Vitor Carlos Kaniak FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE 

Bruno Topel HELIODINAMICA 

Patrick D'Addario IFREE/USA 

Ana Maria Martinez Leal liE/MEXICO 

Antonio M. P. de Azevedo INMETROIMG 

Douglas Cisneiros Barros INMETRO/RJ 

Carlos Cesar Pieter INT 

Cristina Ribeiro Lemos INT 

Eduardo C. L. Silva MAARA 

Juvenal de Macedo Filho MAer 

Carlos A. Lopes Pereira MCT 

Caspar Erich Stemmer MCT 

Dalmo M. A. Lima MCT 

Ivonice Aires Campos MCT 

Antonio Jose Barbosa MED 

Irnan Carvalho MEx 

Jose Belisario Nunes MIR 

Cesar Roberto dos Santos MMar 

Deraldo Marins Cortez MME 

Eugenio M. Mancini Schleder MME 

Inaldo Loureiro Filho MME 

Daniel B. Waddle NAT. RURAL ELECTRIC COORP. 

Dwight C. Kuhns NEWWORLD POWER CORP. 

Robert Paul NEWWORLD POWER CORP. 
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Robert A. Stokes NRELIUSA 

Clever Pereira RADIO LINK 

Jurandir Picanco Junior SEC. CIENCIA TECNOLOGIA CE 

Joao Claudio Degani SEC. EST. ENERGIA DORS 

Sergio S. de Paula Couto SEC. EST. ENERGIA DORS 

Antonio Granadeiro SIEMENS 

Jose Carlos Laborba Bleicket SOLARLUX - BA 

Pedro Peres SUDAM 

Augustin T. Woltz SUN POWER 

Samuel Goldneir TELEBRAs 

Rodolfo Otto Keppeler TMP 

Amauricio Gomes Lucio TUMA 

Sergio A. S. Vasconcellos TUMA 

Alexandre Rocha Filgueiras UFC 

I Carlos C. Campos UFF 

Geraldo M. Tavares UFF 

Heitor Luiz S Moura UFF 

Ana Paula C. Guirnaraes UFMG 

Danilo Pena UFMG 

Elisabeth M. D. Pereira UFMG 

Joao Tavares Pinho UFPa 

Francisco Jose Simoes UFPb 
I 

Naum Fraidenraich UFPe 

Arno Krenzinger UFRGS 

Gilnei C. acacia UFRGS 
I 

Sergio Colle UFSC 

Francisco J. Marques UNICAMP 

Adnei Melges de Andrade USP 

Jose Guilherme Moreira USP 

Murilo Tadeu W. Faga USP 
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