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PROPOSIÇÃO N° PES – B-05-ES  
EIXO TEMÁTICO 
 
(    ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de 
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
(  X  ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na 
utilização e aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
(    ) 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: PRODUÇÃO DE ENERGIA E       
APROVEITAMENTO DE RESIDUO DE ROCHAS 
 
I - Situação existente 
Baixo aproveitamento de produção de Energia(biogás,biofertilizantes) utilizando Resíduos de 
Agroindústria (esterco, cascas de café, cacau, resíduos da fruticultura);  descarte inadequado e 
não reaproveitamento dos resíduos do setor de rochas ornamentais (Lama abrasiva). 
  
II- Descrição da proposição:  
Tratamento dos resíduos da agroindústria  visando produção de energia renovável e 
subprodutos de maior valor agregado (Biogás, biofertilizantes, defensivos agrícolas, enzimas, 
entre outros)  
Maior aproveitamento de outros recursos naturais, como energia eólica e energia das Marés, 
para produção de energia limpa. 
 
III- Justificativa: 
Redução da poluição Ambiental, Recuperação das áreas degradas, mitigação ambiental, 
Energia limpa, energia renovável. 
 
IV - Fundamentação legal: 
Falta de Incentivo governamental (Finaciamentos para produção de energia limpa); 
Legislação vigente não favorece esses setores. 
Novas leis de incentivos Fiscais; 
Fiscalização conjunta de órgãos ligados ao meio ambiente e produção de energia limpa e 
renovável. 
 
V - Sugestão de mecanismo de implantação: 
Capacitação técnica e difusão de novas tecnologias; 
Regulamentação legal a partir de Instrumentos Normativos que equacionem a demanda 
emergente do uso dos Recursos Naturais e o seu controle social. 
 
 


