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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA DA UFAM 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, no Auditório Rio Javari da Faculdade 1 

de Tecnologia no Campus da Universidade Federal do Amazonas em Manaus-AM, às 9:00h, realizou-se a 2 

reunião sob a coordenação do Prof. Rubem Cesar Rodrigues Souza, diretor do CDEAM,  e com os seguintes 3 

membros do Fórum Permanente de Energia da UFAM – FPE/UFAM: Sr. Esman Prado, representante do 4 

BASA; Cel. André Azevedo, representante do Comando Militar da Amazônia; Sr. Whylker Frota, 5 

representante da Eletrobras Amazonas GT; Sr. Eduardo Xerez, representante da Amazonas Energia; Sr. 6 

José Maria, representante do Instituto Energia e Desenvolvimento Sustentável; Sr. Luiz Augusto Carvalho, 7 

representante da Prefeitura Municipal de Manaus; Sra. Noira Pereira, representante do SEBRAE-AM; Sr. 8 

Aristóteles Neto, representante da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas; e Sr. Dave Silva, 9 

representante da SUFRAMA. Dando início a reunião o Coordenador do FPE saudou os presentes 10 

agradecendo pelas contribuições que encaminharam ao FPE, a fim de subsidiar os trabalhos da primeira 11 

reunião. Ato contínuo, o coordenador fez uma breve explanação acerca dos objetivos do FPE/UFAM uma 12 

vez que várias pessoas que ali se encontravam não se fizeram presentes por ocasião do lançamento do 13 

Fórum. Dando início a pauta da reunião, o coordenador prestou os seguintes informes: i) Manifestação 14 

da Empresa de Pesquisa Energética – EPE e do Ministério de Minas e Energia, na qual  parabenizaram a 15 

UFAM pela iniciativa, manifestando o interesse em serem informados acerca dos trabalhos realizados, 16 

bem como, se prontificaram a apoiar as ações do Fórum no que for necessário; ii) Realização da Feira e 17 

Simpósio Energia & Comunidades; ocorrida no final do mês de março na cidade de Manaus, na qual o 18 

Diretor do CDEAM participou, como palestrante e nas plenárias, redundando em um convite dos 19 

organizadores para que o FPE participe das discussões quanto aos desdobramentos do evento; iii) 20 

Lançamento do Arranjo Produtivo Local – APL da cadeia de energia solar pelo Instituto Mamirauá, que irá 21 

ocorrer no próximo mês de maio, e; iv) o site do CDEAM já está operacional (www.cdeam.ufam.edu.br), 22 

após o ataque de hackers, e há um link para as informações pertinentes ao FPE/AM, no entanto, o 23 

processo de alimentação das informações ainda está em curso e, em breve, o mesmo estará totalmente 24 

recuperado. Findo os informes, o coordenador franqueou a palavra para quem desejasse fazer uso da 25 

mesma. Uma vez que não houve interesse de manifestação foi dado início às tratativas do primeiro e 26 

único ponto de pauta. O coordenador fez uma explanação acerca dos problemas apontados como os mais 27 

relevantes identificados pelos membros do FPE. Em seguida foi iniciado o processo de definição dos 28 

desafios considerados prioritários e que, portanto, serão foco das ações do FPE no transcorrer do ano de 29 

2019. Os desafios priorizados foram os seguintes: i) Estabelecer um marco legal para o setor energético 30 

estadual/municipal: Lei de Política Energética; ii) Propor estratégia para elaborar de forma perene o 31 

Balanço Energético, a Matriz Energética e o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do 32 

Amazonas; iii) Elaborar estratégias para viabilizar a produção de combustíveis renováveis para fins 33 

automotivos; iv) Elaborar estratégias para disseminar as ações de eficiência energética na esfera pública 34 

e privada; v) Elaborar propostas de capacitação de recursos humanos para a área energética em nível 35 

médio, superior, especialização, mestrado e doutorado; vi) Propor estratégias para a produção e 36 

disseminação de tecnologias de energias renováveis e de eficiência energética no Amazonas; vii) Propor 37 

estratégias para gerar e socializar informações referentes ao setor energético, como por exemplo, as 38 

linhas de financiamento; viii) Propor estratégias para levar a efeito as AÇÕES INTEGRADAS no âmbito do 39 

Programa Luz para Todos; ix) Propor estratégias para combater as perdas no setor elétrico; x) Propor 40 

estratégias para mitigação de passivos ambientais no processo de descomissionamento de termelétricas, 41 

e; xi) Propor estratégias para identificar e mitigar os impactos negativos da geração distribuída e do 42 

aumento de consumidores livres. Considerando o adiantado da hora, o coordenador propôs o seguinte: 43 

i) serão formados grupos de trabalho a fim de apresentarem propostas para superar os desafios 44 
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elencados; ii) a coordenação do FPE encaminhará para os membros os desafios priorizados de sorte a que 45 

estes se manifestem, por grupo, acerca do interesse em participar do mesmo e ainda, se desejam atuar 46 

como líder do mesmo; iii) caberá aos líderes encaminharem à coordenação, por e-mail, um breve relato 47 

quinzenalmente, acerca do status dos trabalhos do grupo; iv) a partir da próximo reunião, sempre haverá 48 

um momento para apresentação dos avanços de cada grupo; v) os problemas considerados pontuais 49 

indicados pelos membros, poderão ser tratados diretamente com o CDEAM, ou com qualquer outro 50 

membro do Fórum que o interessado considerar mais adequado. As propostas foram postas em votação 51 

sendo aprovadas por unanimidade. O coordenador agradeceu o empenho de todos nos trabalhos 52 

realizados e, nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata.  53 


