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Altera a Lei Estadual n° 8.923, de 11 de julho
de 2008, que cria o Programa de Políticas de
Ações de Incentivo ao Desenvolvimento e Uso
da Energia Solar no Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Acresce os incisos VI  e VII ao Art. 2º da Lei Estadual n° 8.923, de 11 de julho de 2008, que cria o
Programa de Políticas de Ações de Incentivo ao Desenvolvimento e Uso da Energia Solar no Estado de Mato
Grosso, com a seguinte redação:

“Art. 2º  (...)

(...)

VI - promover estudos sobre a possibilidade de criação de exigência de implantação de sistemas de
Energia Solar e Eólica nos prédios públicos e nas novas empresas criadas no Estado de Mato Grosso.

VII - promover estudos sobre a possibilidade de criação de linhas de crédito para implantação de
projetos de Energia Solar e Eólica nas empresas e residências do Estado de Mato Grosso.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

 

A presente proposição surge a partir da sugestão dos Senhores Robson Nunes Vieira e Deusdete Rodrigues
Soares,   formulada por meio do formulário de propostas do sítio eletrônico da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso. O que demonstra a importância da participação popular junto ao Poder Legislativo.

No Brasil, cerca de 77% da oferta de energia elétrica em 2009 se deu a partir de usinas hidrelétricas.
Entretanto, especialistas afirmam que o potencial hidráulico brasileiro se esgotará em cerca de 20 anos,
sendo necessário fazer uso de outras fontes de energia para atender às necessidades de expansão do setor.

Nesse contexto, a discussão sobre energia solar deve ser incorporada na agenda política não só do Estado,
mas do País. Apesar de ser competência privativa da União legislar sobre energia, o Estado pode e deve ter
diretrizes de ação em prol da ampliação do uso da energia solar, a qual é considerada inesgotável e
ambientalmente limpa e dispõe de tecnologias de processamento passíveis de serem aplicadas em todas as
regiões.

A energia fotovoltaica é a energia elétrica obtida diretamente da luz solar por meio de células fotovoltaicas.
Essa tecnologia evoluiu bastante e, há vários anos, vem sendo utilizada em países como Japão, Estados
Unidos, Alemanha e Espanha. Há usinas de porte interligadas ao sistema elétrico, havendo também
sistemas fotovoltaicos individuais em edificações urbanas para suprimento próprio e interligados à rede
elétrica pública.

Assim, a energia gerada e não consumida na residência é repassada ao sistema elétrico convencional e
consumida por outras famílias. No Brasil, a primeira usina fotovoltaica interligada ao sistema elétrico nacional
está em fase de implantação. Essa usina, construída no sertão do Ceará, terá capacidade inicial de geração
de 1 MW; essa capacidade, posteriormente, será ampliada para 5MW. Outra iniciativa pioneira é a
implantação de painéis fotovoltaicos no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, como parte das obras para a
Copa do Mundo de 2014, os quais também serão interligados à rede elétrica pública.

Apesar de terem reduzida capacidade de geração em relação a outras fontes energéticas, ambos os projetos
representam um importante passo em termos de domínio tecnológico. Entretanto, segundo especialistas,
ainda há vários obstáculos à maior penetração desses sistemas no Brasil, como os custos elevados em
relação a outras opções energéticas, a necessidade de importação de materiais e equipamentos e o
desconhecimento geral sobre o potencial de utilização dessa tecnologia.

Alega-se, também, que o grande desafio para a sustentabilidade dos sistemas é sua redução de custos e a
implementação de uma logística de operação e manutenção que promova o treinamento de pessoal e
garanta assistência técnica e reposição de materiais e equipamentos.

Já a utilização da energia termossolar – que é a energia térmica gerada a partir da radiação solar – vem
crescendo em várias cidades brasileiras por meio da instalação de aquecedores solares de água em
residências, com a função de substituírem os chuveiros elétricos. Projetos desenvolvidos em conjuntos
habitacionais indicam uma redução média de 40% no consumo de energia elétrica das residências, após a
instalação de aquecedores solares. É crescente também o emprego dessa energia no meio rural para a
secagem de grãos.

Ainda em consonância com o art. 39 da Constituição Estadual, a iniciativa de lei que verse sobre a matéria
de que trata o projeto em tela é permitida a parlamentar.

 

 

 



Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância, submeto aos nobres pares a presente
proposta a qual solicito o devido apoio para sua analise e aprovação.     
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