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PROPOSIÇÃO N° PES – C-13-ES 
EIXO TEMÁTICO 
 
(    ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de 
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
( ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na utilização e                
aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
( x ) C. Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira sob a               
ótica da Engenharia 
( ) D. Atuação Profissional - Os rumos da formação profissional da Engenharia e              
Agronomia brasileiras 
(    ) E. Atuação das empresas de Engenharia - Governança das empresas de 
Engenharia e obras públicas 
 
TÍTULO DA PROPOSIÇÃO – PROGRAMA DE INVESTIMENTO NA MATRIZ         
ENERGÉTICA BRASILEIRA 
 
I - Situação existente  
O sistema elétrico brasileiro sofre com a total falta de investimentos planejados, estando suas              
necessidades de investimento, que em grande parte são na sua execução, à médio e longo prazo,                
sem uma política consistente e total falta de planejamento afetando sobremaneira e colocando em              
risco constante qualquer possibilidade de crescimento econômico estável e seguro para o país. 
 
II- Descrição da proposição  
Que o Sistema Confea – Crea, adote programa semelhante ao “PENSAR O BRASIL – CONSTRUIR               
O FUTURO DA NAÇÃO”, ou atualize os dados publicados no Volume 05 – Setor Elétrico Brasileiro                
uma aventura mercantil – Autor Roberto Pereira d’Araujo , para inserção do sistema na política de                
planejamento da Matriz Energética Brasileira, especialmente dar ênfase as novas fontes alternativas            
de Geração de Energia Elétrica, cobrando do Governo Federal, uma política nacional de             
investimentos planejados para o setor Elétrico Brasileiro, UTILIZANDO PERCENTUAL DEFINIDO          
DAS RESERVAS CAMBIAIS, que proporcionará o protagonismo da área tecnológica e possibilidade            
de oportunidades para as empresas e  profissionais registrados no sistema CONFEA-CREA.  
 
III- Justificativa  
A energia é fundamental para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar social. A              
preocupação com a segurança do abastecimento energético faz parte da agenda estratégica de             
qualquer país. Garantir o acesso físico e econômico à energia necessária às atividades econômicas e               
ao conforto dos cidadãos faz parte do rol de obrigações intransferíveis dos Estados nacionais. A crise                
de energia elétrica no Brasil, é diretamente relacionada aos níveis dos reservatórios de água no País.                
Com o crescente desmatamento da Amazônia e o aquecimento global, os padrões de chuva no Brasil               
foram alterados para sempre. Ou seja,  a solução que nos resta a curto prazo (neste caso, curto                
prazo falamos em 10 anos ou mais) é diversificar as fontes de energia elétrica do país, administrar                 
melhor as reservas de água. 
 
IV - Fundamentação legal 
Lei 5.194/66, Mapa energético nacional 
 
IV - Sugestão de mecanismo de implantação 



Programas específicos de estudos a exemplo daqueles já executados pelo sistema e criar as 
verdadeiras condições de ser um sistema a serviço do país, com ações concretas utilizando a sua 
inteligência estabelecida. 


