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AO  EXMO.  SR.  GOVERNADOR  DO  ESTADO,
SILVAL DA CUNHA BARBOSA, INDICANDO O
ENVIO DE MENSAGEM A ESTA CASA DE LEIS
NOS TERMOS DA EMENTA DO PRE-PROJETO:
“AUTORIZA  A  CRIAÇÃO  E  INSTALAÇÃO  DO
NUCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E RENOVAVEIS
NO ESTADO DE MATO GROSSO".

                Conforme disciplina o artigo 160, II do Regimento Interno deste Parlamento Estadual e usando das
prerrogativas constitucionais e regimentais a mim atribuídas, solicito a Mesa Diretora, depois de ouvido o
Soberano Plenário, seja enviado ao Exmo.sr. Governador do Estado, expediente Indicatório solicitando o
envio de Mensagem a esta Casa de Leis nos termos do Pré-Projeto em anexo “AUTORIZA A CRIAÇÃO E
INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E
RENOVAVEIS NO ESTADO DE MATO GROSSO”.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Maio de 2012

 

Mauro Savi
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

                A Assembléia Legislativa do Mato Grosso, através do Deputado Mauro Savi, compreendendo os
limites impostos à autonomia e delimitações do seu campo competencial, bem como a conveniência e
oportunidade da matéria em questão, e ainda, a fim de evitar uma “crise de legitimação”, solicita e indica ao
Exmo. Governador do Estado que encaminhe a esta Casa de Leis mensagem nos termos da Ementa do
Pré-Projeto.

 

 

PRÉ-PROJETO

 

 

 EMENTA:

“AUTORIZA A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO
NUCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E RENOVAVEIS
NO ESTADO DE MATO GROSSO”.

 

                Art. 1º Fica criado, na Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, o Núcleo de
Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Alternativas Renováveis.
                        
                        Parágrafo único. O referido Núcleo terá um Grupo Gestor Central, presidido pelo Secretário
de Estado de Planejamento e Coordenação Geral.
 
                Art. 2º O Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Alternativas Renováveis terá a
seguinte estrutura administrativa:

                       I- Gerência de Desenvolvimento em Energia Eólica;
 
                       II- Gerência de Desenvolvimento em Energia Solar.

                Art. 3º Compete ao Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Alternativas Renováveis:

                        I- ampliar as ações do Governo no campo da sustentabilidade energética;

                        II- viabilizar a pesquisa e o desenvolvimento para o diagnóstico do potencial de geração de
energias alternativas em território mato-grossense, especialmente nos campos eólico e solar;

                        III- celebrar termos de ajuste e colaboração com entidades dos setores público e privado, com
atuação na respectiva área;

                        IV- propor, discutir e aprovar as pesquisas, as estratégias e ações que visem à
sustentabilidade energética;

                        V- examinar, autorizar e apoiar os projetos públicos e privados de sustentabilidade energética.

                Art. 4º Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral fornecer suporte



técnico-administrativo necessário, inclusive com a alocação de profissionais graduados, ao Núcleo de
Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Alternativas Renováveis.

                Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

                                                                                                JUSTIFICATIVA

                A presente Indicação Legislativa tem por objetivo solicitar ao Excelentíssimo Governador do
Estado, Senhor SILVAL DA CUNHA BARBOSA que envie Mensagem a esta Casa Legislativa dispondo
sobre a CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE ENERGIAS
ALTERNATIVAS E RENOVAVEIS NO ESTADO DE MATO GROSSO.

                A preocupação com a economia de energia e a utilização de fontes alternativas ou renováveis,
ganha atualmente especial importância, devida a uma série de fatores - esgotamento dos recursos naturais,
custos de geração das energias tradicionais, riscos de contaminação (energia nuclear), aquecimento global,
etc. Nesse cenário, as energias alternativas e renováveis apresentam-se como forma ideal para atender as
exigências atuais quanto à sustentabilidade, suprindo necessidades como, por exemplo, o aquecimento de
água para uso doméstico.

Energia Solar:

                O sistema de aquecimento, através da utilização da radiação solar é bastante simples,
constituindo-se basicamente de: coletores ou painéis solares, sistema de circulação da água e, caixa ou
tanque com isolação térmica, para o armazenamento dela, aquecida, pronta para a utilização. Os coletores
ou painéis solares, cuja função é captar o calor do sol e transferi-lo à água que circula no sistema, são
instalados normalmente na cobertura das construções e orientados para a face de maior incidência solar em
nossa região.

                O equipamento é simples e funcional, se não vejamos: sobre o telhado, a placa coletora, com
serpentina de cobre, recebe a água e a aquece com a exposição aos raios de sol. Um reservatório (boiler)
armazena a água quente, que chega ao chuveiro e a outros pontos pela tubulação. O sistema significa
economia para o consumidor, redução de impactos ambientais com hidrelétricas, além de menos gás
carbônico na atmosfera, já que cada aquecedor solar evita a emissão de 1 tonelada de CO2 por ano,
afirmam especialistas da área.

                O retorno do investimento (que, em geral, acrescenta 0,4% no custo total da obra) se paga em até
quatro anos. Apesar dos benefícios, menos de 2% das casas brasileiras têm o sistema. Países como
Espanha e Índia contam com leis federais para uso do equipamento em todo o território.

Energia eólica.

                Já há quatro milênios as pessoas usavam a energia eólica na forma de barcos à vela no Egito. As
velas capturavam a energia no vento para empurrar um barco ao longo da água. Os primeiros moinhos de
vento, usados para moer grãos, surgiram entre 2 mil a.C. na antiga Babilônia, e 200 a.C. na antiga Pérsia,
dependendo de para quem se pergunta. Estes primeiros dispositivos consistiam em uma ou mais vigas de
madeira montadas verticalmente, e em cuja base havia uma pedra de rebolo fixada ao eixo rotativo que
girava com o vento. O conceito de se usar a energia do vento para moer grãos se espalhou rapidamente ao
longo do Oriente Médio e foi largamente utilizado antes que o primeiro moinho de vento aparecesse na
Europa. No início do século XI d.C. as cruzadas, dos europeus, levaram o conceito para casa e surgiu o
moinho de vento do tipo holandês com o qual estamos familiarizados.

                O vento gira uma hélice gigante conectada a um gerador que produz eletricidade. Quando vários
mecanismos como esse - conhecido como turbina de vento - são ligados a uma central de transmissão de



energia, temos uma central eólica. A quantidade de energia produzida por uma turbina varia de acordo com o
tamanho das suas hélices e, claro, do regime de ventos na região em que está instalada.

                Ar mais limpo é somente uma das razões para aumentar o papel da energia eólica na nossa
mistura de provisão. Observemos outras boas razões:

• A energia eólica preserva recursos hidráulicos

• A energia eólica é compatível com outros usos de terreno e pode servir como auxílio ao desenvolvimento
econômico rural.

• A energia eólica não produz emissões perigosas, ou resíduos sólidos tóxicos.

• A energia eólica é completamente renovável, altamente fiável e muito eficiente.

• A energia eólica é uma das fontes mais econômicas da nova geração de eletricidade em grande escala.

• A energia eólica tende a tornar-se ainda mais econômica na produção à medida que se atingem economias
de escala e os preços de eletricidade aumentam.

• A energia eólica é favorável ao emprego e criação de postos de trabalho.

• A energia eólica apóia o crescimento econômico

• A energia eólica gera turismo a comunidades locais.

• A energia eólica cria receitas alternativas a agricultores que arrendem a sua terra.

• A energia eólica compensa as emissões de outras fontes de energia, assim reduzindo a nossa contribuição
para as alterações climáticas globais.

• A utilização de vento para produzir energia suficiente para mais de 200 casas (2,000,000 de quilowatt-hora)
de eletricidade em vez queimar carvão deixará 900,000 quilogramas de carvão na terra e reduzirá emissões
de gás de estufa anuais em 2,000 toneladas. Isto tem o mesmo impacto positivo que tirar 417 carros da
estrada ou plantar 10,000 árvores.

                E mais, os aerogeradores fabricados no Brasil possuem índice de nacionalização de 60%
(sessenta por cento) sendo, portanto, financiáveis em Reais pelo BNDES e SUDENE.

                A geração de energia elétrica a partir do vento é um processo inteiramente limpo, isento de
contaminações e não emite gases poluentes causadores do chamado efeito estufa, apontado como o grande
responsável pelo aquecimento global.

                A energia proveniente dos ventos é ambientalmente correta, pois preserva a fauna e a flora do
terreno onde está instalado o empreendimento, mantendo todas as atividades produtivas do entorno. Ao
contrário de outras fontes, a energia eólica consome um recurso natural renovável, pois o vento é uma fonte
inesgotável da natureza.

                Pelo exposto, observando o Principio da Eficiência por parte da Administração Pública e o artigo
225 explícito em nossa Constituição Federal, submeto presente matéria à apreciação dos Nobres Pares que
integram esta Casa Legislativa na expectativa de que, após regular tramitação, seja ao final aprovada e
encaminhada ao Poder Executivo Estadual.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Maio de 2012



 

Mauro Savi
Deputado Estadual


