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RESUMO 

 

 

É verificada mundialmente uma crescente preocupação com a proteção dos recursos naturais 

do planeta, fato que ganhou força no Brasil a partir da promulgação da Constituição Federal 

de 1988, com base na ótica do desenvolvimento sustentável que busca promover as atividades 

econômicas no país em conformidade com a necessidade de conservação e preservação dos 

recursos naturais para o uso das presentes e futuras gerações. Ademais, busca-se reduzir as 

diferenças que ocorrem em nossa sociedade, ao determinar como objetivo fundamental a ser 

perseguido pela República Federativa do Brasil a redução das desigualdades sociais e 

regionais. Valor que também deverá ser observado no âmbito das atividades econômicas aqui 

desenvolvidas, pelo fato de tratar-se de princípio geral da ordem econômica e financeira do 

país. Assim, diante do esgotamento das reservas mundiais de combustíveis fósseis, bem como 

pelos impactos gerados ao meio ambiente, sobretudo pela grande emissão de gases de efeito 

estufa, amplia-se o debate acerca da necessidade da alteração da matriz energética mundial, 

surgindo as fontes renováveis de energia como a grande aposta global para atender os anseios 

contemporâneos de sustentabilidade, e despontando o Brasil em uma posição bastante 

favorável, por possuir as condições naturais essenciais para permitir o pleno desenvolvimento 

do setor. Nessa perspectiva, o trabalho tem o escopo de analisar como a produção de fontes 

renováveis de energia poderá atuar na busca pela concretização dos valores 

constitucionalmente consagrados, de promover o desenvolvimento sustentável para as 

gerações presentes e futuras, e diminuir as desigualdades sócio regionais, numa tentativa de 

melhorar a qualidade de vida da população. Observa-se ainda o marco regulatório das fontes 

renováveis de energia existente no ordenamento jurídico pátrio, a fim de verificar a existência 

da segurança jurídica e institucional necessária para garantir o pleno desenvolvimento do 

setor no país. E a averiguação dos resultados almejados ocorre através da avaliação concreta 

das práticas adotadas no setor, analisando a sua compatibilização efetiva com as previsões 

constitucionais ora em análise, a partir do exame da possibilidade de utilização de fontes 

biomassa para a produção de biocombustíveis na promoção do desenvolvimento do país, 

indicando as linhas iniciais acerca de como esse importante setor poderá atuar na solução do 

desafio energético da atualidade. 

 

 

Palavras-chaves: Biomassa; Desenvolvimento sustentável e sócio regional; Constituição 

Federal de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

It is verified worldwide an increasing concern with the protection of natural resources in the 

planet, a fact that became relevant in Brazil since the promulgation of the Constitution of 

1988, based on the viewpoint of sustainable development, which seeks to promote economic 

activities in the country according to the need for conservation and preservation of natural 

resources for the use of present and future generations. In addition, we seek to reduce the 

differences that occur in our society by determining as a fundamental objective to be 

persecuted by the Federative Republic of Brazil the reduction of social and regional 

inequalities. A value that should also be observed in the context of economic activities 

developed here, since it is a general principle of financial and economic order of the country. 

Therefore, considering the exhaustion of world’s reserves of fossil fuels, as well as the 

impacts on the environment, especially for the large emission of greenhouse effect gases, the 

debate about the need to change the global energy matrix increases while alternative energy 

sources appears as a bet to fulfill the contemporary aspirations for sustainability, and Brazil 

emerges in a very favorable position, because it has the essential natural conditions to allow 

this sector’s full development. In this perspective, the work has the scope to analyze how the 

production of alternative energy sources may act in the search for concretization of 

constitutional values, to promote sustainable development for present and future generations, 

and to reduce regional and social inequalities in an attempt to improve the quality of life of 

the population. It will also be observed the current regulatory framework of alternative energy 

sources in the national laws to verify the existence of legal and institutional security, which is 

necessary to guarantee the full development of the sector in the country. And to investigate 

the expected results, it will be observed through the concrete evaluation of specific practices 

adopted in the industry, analyzing their actual compliance with the constitutional provisions 

under analysis, based on the examination of the possibility of using renewable biomass 

sources for biofuel production, promoting development to the country, indicating the opening 

lines about how this important sector can act to solve the energy challenge today. 

 

 

Keywords: Biomass; Sustainable, Social and Regional Development; Federal Constitution of 

1988. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Historicamente em nosso planeta os recursos naturais e energéticos foram 

utilizados como se fossem bens infinitos e inesgotáveis, ignorando-se completamente as 

implicações decorrentes de tal fato, e desconsiderando-se os impactos socioambientais 

ocasionados. De modo que surge uma situação aparentemente intransponível para a sociedade 

contemporânea: criar entraves e restrições ambientais tão grandes que ocasionem prejuízos ao 

desenvolvimento dos seus países; ou negligenciar as questões socioambientais causando 

consequências irreversíveis para o futuro da vida terrestre. 

Adverte-se ainda que em nenhuma hipótese o desenvolvimento deverá confundir-

se com o crescimento econômico, no sentido de que o crescimento econômico não poderá ser 

um fim em si mesmo, devendo considerar, por outro lado, o patrimônio ecológico e cultural, 

as dimensões sociais, políticas e ambientais, e a interação entre esses aspectos, com foco na 

questão da dimensão humana do desenvolvimento. 

Verifica-se mundialmente uma crescente preocupação com a proteção dos 

recursos naturais do planeta, fato que ganhou força no Brasil a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, quando o direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado foi elevado à categoria de direito humano fundamental, sendo considerada a 

referida Carta de Direitos um marco para a proteção dos recursos naturais do país. Com base 

na ótica do desenvolvimento sustentável, ou seja, buscando promover as atividades 

econômicas em conformidade com as necessidades de conservação e preservação dos recursos 

naturais para o uso das presentes e futuras gerações (art. 225 c/c art. 170, VI, CF). 

Ademais, a Carta Magna de 1988, com base no Estado de bem-estar social que 

promove, é responsável pela fixação de um novo modelo de igualdade no país, que busca 

reduzir as diferenças que ocorrem em nossa sociedade, ao determinar como objetivo 

fundamental a ser perseguido pela República Federativa do Brasil a redução das 

desigualdades sociais e regionais. Valor que deverá ser ainda observado no âmbito das 

atividades econômicas aqui desenvolvidas, pelo fato de tratar-se de princípio geral da ordem 

econômica e financeira do país (art. 3º, III c/c art. 170, VII, CF). 

É nesse cenário que surgem as normas jurídicas destinadas a promover a proteção 

ambiental, que devem, além de preocupar-se com a conservação e preservação do meio 

ambiente para as gerações presentes e futuras, comprometer-se com o desenvolvimento das 

atividades econômicas que utilizam recursos naturais em seus processos produtivos, e buscar 
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promover a equidade social no país, em conformidade com o que determina o 

desenvolvimento sustentável previsto em nossa Carta Magna.  

Nesse contexto, a demanda projetada de energia no mundo aumenta 

progressivamente, e se não ocorrerem alterações na matriz energética mundial, serão os 

combustíveis fósseis responsáveis por parte significativa desse aumento projetado na 

demanda. Todavia, impossível olvidar-se do esgotamento progressivo das reservas mundiais 

de petróleo, que crescem a taxa inferior ao crescimento do consumo. Ademais, impõe-se 

considerar a grave externalidade negativa de serem os combustíveis fósseis os grandes 

responsáveis pela poluição atmosférica, em decorrência das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) que promove.  

Assim, é imprescindível reconhecer o caráter finito dos combustíveis fósseis mais 

comumente utilizados para a produção de energia, que além do fato de um dia 

inevitavelmente esgotarem-se, são responsáveis por causar impactos significativos ao meio 

ambiente, ampliando, por conseguinte, a urgência na busca pela alteração da matriz energética 

brasileira e mundial, adotando-se uma alternativa social e ambientalmente mais interessante 

para os países. 

A matriz energética mundial é formada essencialmente por fontes de carbono 

fóssil. E o Brasil destaca-se entre as economias industrializadas pela elevada participação das 

fontes renováveis em sua matriz energética, em decorrência especialmente dos privilégios 

naturais que apresenta, como a abundância de recursos hídricos, fundamental à produção de 

eletricidade, e o fato de ser o maior país tropical do mundo, grande diferencial positivo para a 

produção de energia de biomassa. 

Além disso, o mundo encontra-se cada vez mais temeroso dos impactos negativos 

dos combustíveis fósseis sobre o clima, especialmente em face dos fenômenos climáticos 

mais intensos observados na atualidade, tais como climas mais rigorosos, secas, cheias, 

furacões, maremotos, assim como pela percepção de que os extremos climáticos tornaram-se 

mais frequentes e mais severos, quando é destacada a necessidade de serem desenvolvidas 

estratégias de longo prazo para lidar com a questão. 

Dessa forma, a questão relativa às implicações decorrentes da geração e do uso da 

energia desponta como um dos maiores desafios ambientais da atualidade, uma vez que, por 

um lado, é impossível negar a importância da utilização dos recursos energéticos na sociedade 

civilizada, ao mesmo tempo em que, por outro lado, não podem ser desconsiderados os 

significativos impactos socioambientais ocasionados com a realização dessas atividades. 
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As atividades desenvolvidas pelas empresas produtoras de energia no país devem 

obrigatoriamente condicionar os seus meios produtivos com a necessidade inafastável de 

proteger o meio ambiente para as gerações atuais e vindouras. Do mesmo modo que as 

políticas energéticas governamentais brasileiras devem também ser direcionadas para tal fim, 

em consonância com as determinações de nossa Constituição Federal, surgindo as fontes 

renováveis de energia como a grande aposta global para atender os referidos anseios 

contemporâneos. 

Diante desse quadro, faz-se mister a existência de uma normatização eficaz no 

âmbito brasileiro, tanto pela necessidade de regulamentar as atividades realizadas na cadeia 

produtiva das fontes renováveis de energia, como em respeito às condições favoráveis 

apresentadas pelo país, que possui excelentes características para permitir o crescimento do 

setor. 

De tal maneira, o presente trabalho tem o escopo primordial de analisar como a 

produção de fontes renováveis de energia no país poderá atuar na busca pela concretização 

dos valores consagrados pela Constituição Federal de 1988, de promover o desenvolvimento 

sustentável para as gerações presentes e futuras, e de diminuir as desigualdades sócio 

regionais, em busca da melhoria da qualidade de vida da população, e concretizando os 

valores tutelados pelo Estado Democrático de Direito. 

Para tanto, adotar-se-á o referencial teórico do desenvolvimento como liberdade, 

de Amartya Sen, que amplia os valores que devem permear a noção desenvolvimentista 

mundial, deixando de conferir relevância tão somente à questão econômica, ao atribuir valor 

essencial às questões sociais e humanísticas, bem como de qualidade de vida, que passam a 

encontrar-se imbuídas no conceito de desenvolvimento, que deve ser observado como o 

“processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”. 

O estudo almeja compreender como as fontes renováveis de energia poderão atuar 

para promover a efetivação da vontade constitucional na elaboração das políticas energéticas 

do país. Ademais, espera-se estabelecer balizas para a regulamentação do setor, a fim de 

indicar como deverá acontecer o controle e o direcionamento da produção energética 

brasileira, buscando as melhores práticas que possam permitir o crescimento da produção, no 

sentido da criação de novos padrões de desenvolvimento para o país, elevando o Brasil à 

posição de potência mundial na produção de energias renováveis. 

Avaliar-se-á ainda a existência da segurança jurídica e institucional necessária 

para garantir o pleno desenvolvimento do setor de energias renováveis no país, analisando o 

regime jurídico aplicável, considerando as particularidades e variedades de fontes renováveis 
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disponíveis, a existência de eficiência energética, e os investimentos em novas tecnologias, 

com base na premissa de que as energias renováveis ainda necessitam tornar-se 

economicamente atrativas no panorama mundial. Tudo isso com o objetivo de precípuo de 

reavaliar as práticas adotadas no setor energético brasileiro, buscando compreender as balizas 

constitucionais que permeiam a questão, aferindo como as fontes renováveis de energia 

poderão atuar na promoção do desenvolvimento sustentável e sócio regional do país. 

A comprovação dos resultados almejados pelo trabalho será averiguada a partir da 

avaliação concreta das práticas observadas no setor, analisando se estão efetivamente 

compatibilizadas com as previsões constitucionais ora em análise, o que acontecerá a partir do 

estudo de caso específico, verificando a possibilidade de utilização de matérias-primas de 

fontes biomassa para a produção de biocombustíveis na promoção do desenvolvimento 

sustentável e sócio regional no Brasil, lançando as linhas iniciais acerca de como esse 

importante setor poderá estar atuando na solução do desafio energético da atualidade. 

Nesse diapasão, o segundo capítulo do presente estudo será reservado para 

relacionar a produção energética com as fontes renováveis de energia, destacando o cenário 

energético mundial e nacional no que tange a produção de energia e contextualizando com as 

perspectivas atuais acerca da produção energética. Para finalizar, serão observadas as fontes 

renováveis, destacando os impactos socioambientais da adoção das energias renováveis na 

matriz energética brasileira, avaliando aspectos relevantes a respeito da energia eólica, da 

energia solar, das usinas hidrelétricas e das pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), e da 

biomassa, fontes escolhidas para subsidiar o trabalho. 

Logo após, com o escopo de analisar as bases constitucionais que irão nortear o 

planejamento energético do país, e a subsequente adoção das fontes renováveis na matriz 

energética brasileira, o terceiro capítulo do presente estudo será reservado para avaliar o 

desenvolvimento sustentável e sócio regional à luz da constituição federal de 1988, 

observando inicialmente a questão da valoração principiológica observada na Carta Magna 

brasileira, para em seguida destacar como os princípios constitucionais do desenvolvimento 

sustentável e sócio regional são disciplinados em nosso ordenamento jurídico e como poderá 

ser buscada a sua plena efetivação, com o objetivo final de ressaltar os valores que deverão 

embasar a política energética adotada no país e a efetiva possibilidade de inserção das fontes 

renováveis de energia como uma solução para os anseios de sustentabilidade da atualidade. 

Tudo com base no referencial teórico aqui adotado, do desenvolvimento como liberdade, de 

Amartya Sen. 
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Nesse mesmo capítulo, será enfatizado o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como direito humano fundamental, com base na necessidade de observação da 

noção tríplice do desenvolvimento sustentável consagrada mundialmente, que deve promover 

simultaneamente o desenvolvimento econômico, a preservação dos recursos ambientais e a 

promoção da equidade social. E mais adiante irá discorrer-se sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR), concluindo destacando a possibilidade das fontes 

renováveis de energia atuarem visando reduzir as desigualdades sócio regionais e promover o 

desenvolvimento sustentável no Brasil. 

No quarto capítulo será estudado o regime jurídico aplicável às fontes renováveis 

de energia no país, verificando inicialmente o marco legal existente em nosso ordenamento 

jurídico para regulamentar tais energias, destacando os aspectos relativos à competência 

legislativa constitucional, e observando mais detidamente a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 

2002, que instituiu o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(PROINFA), cujo objetivo principal é aumentar a participação da energia elétrica gerada a 

partir de unidades de produção baseadas em biomassa, energia eólica e em pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHs), a Política Energética Nacional, criada pela Lei nº 9.478, de 06 de agosto 

de 1997, bem como o Projeto de Lei n.º 630 de 2003 que pretende criar uma lei geral das 

fontes renováveis de energia, modificando de maneira significativa o marco regulatório do 

setor. 

Ainda no mesmo capítulo avaliar-se-á problemática ambiental, enfatizando os 

aspectos relativos à tributação ambiental, atuando como instrumento indutor da modificação 

da atual matriz energética e da implementação das fontes renováveis de energia, bem como 

serão observadas as exigências do licenciamento ambiental do setor, que tem o desígnio de 

garantir a atuação compatibilizada com a proteção dos recursos naturais do país. Ademais, 

serão observadas algumas implicações econômicas relevantes para o setor, que dizem respeito 

aos leilões de energia e à necessidade de evitar a competição entre as fontes renováveis, para 

em seguida, debater a possibilidade de fixação de uma compensação econômico-financeira 

para os municípios produtores de fontes renováveis. 

Por fim, ainda no quarto capítulo, serão apontados os novos desafios para o setor, 

destacando-se a necessidade de garantir a segurança jurídica e institucional capaz de permitir 

os investimentos nas fontes renováveis, enfatizando a necessidade de tornar as energias 

renováveis economicamente atrativas, bem como de realizar investimentos em novas 

tecnologias e em eficiência energética.  
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Por fim, o quinto capítulo irá observar concretamente se os anseios constitucionais 

debatidos ao longo do trabalho, de desenvolvimento sustentável e sócio regional, encontram-

se efetivamente transportados para as práticas industriais do setor, avaliando, assim, a 

compatibilização do setor de renováveis no Brasil com os valores constitucionais 

supracitados, em respeito ao Estado Democrático de Direito.  

Dessa forma, será avaliada a possibilidade de utilização de biomassa para a 

produção de biocombustíveis na promoção do desenvolvimento sustentável e sócio regional 

no Brasil, enfatizando a diversidade de fontes existentes para a produção de biomassa e sua 

ampla possibilidade de inserção nas regiões brasileiras, observando a utilização de biomassa 

para a produção de biocombustíveis, com uma preocupação com a problemática das fronteiras 

agrícolas e com o zoneamento agroecológico. Para finalmente, avaliar na prática as 

possibilidades de produção e uso do biodiesel de dendê na Amazônia, alternativa destacada 

governamentalmente a partir da proposição do Projeto de Lei n.º 7.326/2010 criando o 

Programa de Produção Sustentável da Palma de Óleo no Brasil, também verificado no 

capítulo. 

A metodologia empregada para a realização do presente estudo é teórico-

descritiva e desenvolveu-se por meio da análise e interpretação de dados obtidos a partir da 

verificação de revistas, livros e monografias, referentes à temática, e mais especificamente, 

através do exame realizado no que tange à doutrina constitucional e ambientalista vigente, 

bem como por meio da apreciação dos documentos legislativos constitucionais e 

infraconstitucionais disponíveis e pertinentes sobre a temática em questão. 
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2 PRODUÇÃO ENERGÉTICA E FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA NO 

BRASIL 

 

A energia trata-se de fator indispensável para o desenvolvimento, sendo 

praticamente impossível imaginar a vida em uma sociedade sem acesso aos recursos 

energéticos nos dias atuais. Sem energia não há desenvolvimento, pois não seria possível 

garantir o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade social no âmbito 

de nossa sociedade, sobretudo no desenvolvimento das atividades econômicas realizadas no 

país, em conformidade com o que determina a Constituição Federal de 1988
1
. 

Nesse contexto, observa-se que o Brasil desponta atualmente em uma situação 

privilegiada no que diz respeito à prestação dos serviços de energia à sua população. De 

acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010 os serviços de energia elétrica prestados 

passaram a atingir 97,8% (noventa e sete vírgula oito por cento) dos domicílios brasileiros, 

verificando-se o percentual de 99,1% (noventa e nove vírgula um por cento) nas áreas 

urbanas, e de 89,7% (oitenta e nove vírgula sete) nas áreas rurais, dessa forma, se nota grande 

incremento no acesso energético residencial no país
2
.  

Com exceção das áreas rurais da Região Norte, onde apenas 61,5% (sessenta e um 

vírgula cinco por cento) dos domicílios possuem acesso à energia elétrica, as demais Grandes 

Regiões do País, tanto urbanas quanto rurais, apresentam uma cobertura acima de 90% 

(noventa por cento), variando de 90,5% (noventa vírgula cinco por cento) nas áreas rurais da 

Região Centro-Oeste, a 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento) nas áreas urbanas da 

Região Sul
3
. 

Adverte-se que no período da realização da coleta do Censo Demográfico de 2010 

ainda existiam 1,3% (um vírgula três por cento) de domicílios sem energia elétrica no Brasil, 

com maior incidência nas áreas rurais do país (10,3%), sendo a situação mais extrema a da 

Região Norte, onde 38,1% (trinta e oito vírgula cinco por cento) dos domicílios rurais não 

possuíam energia elétrica, seguida das áreas rurais das Regiões Nordeste (9,2%) e Centro-

Oeste (9,5%)
4
. 

Para fins residenciais verifica-se que o Brasil está quase integralizando o índice 

máximo de 100% (cem por cento) na cobertura da prestação dos serviços de energia elétrica, 

restando saber se haverá energia suficiente para atender as atuais demandas energéticas da 

                                                           
1
 Brasil. Constituição Federal de 1988. Brasília, 1988. Arts. 3º, III e 225. 

2
 IBGE. Censo Demográfico 2010. Características da população e dos domicílios - Resultados do universo. 

Rio de Janeiro: 2011.  
3
 Ibidem. 

4
 Conforme é possível observar no ANEXO I deste trabalho (Ibidem). 
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população, ressaltando, no entanto, que não deve ser considerada tão somente a utilização 

residencial de energia como significativa para avaliar a demanda total do país, sendo 

fundamental aferir a diversidade dos usos, abarcando as demais classes de consumo, tais 

como usos industriais, comerciais, de serviços, agropecuários, requisitados pelo poder público 

e de iluminação pública
5
, responsáveis por consumo energético bastante expressivo, e que 

deve ser necessariamente suprido, garantindo-se a segurança energética do Brasil e 

permitindo o seu crescimento econômico. 

Surge, assim, a necessidade do comprometimento governamental com a 

elaboração das políticas energéticas brasileiras, que além de garantir a segurança energética 

supracitada, devem condicionar os seus meios produtivos com a proteção do meio ambiente 

para as gerações atuais e futuras, em consonância com as determinações de nossa 

Constituição Federal
6
.  

Diante desse cenário, o Brasil desponta como um país que reúne as condições 

naturais essenciais para garantir aos seus cidadãos uma qualidade de vida inigualável. Poucas 

nações do mundo possuem características tão vantajosas em termos de recursos naturais para 

promoção do desenvolvimento, e que devem ser observadas na elaboração de qualquer 

estratégia desenvolvimentista para o país
7
, despontando as fontes renováveis de energia como 

uma opção viável para garantir a segurança energética do país, especialmente pela variedade 

de fontes, com possibilidade de implantação eficiente em grande parte do território nacional. 

Além de destacarem-se como fontes de usos locais, surgindo como renováveis para atender a 

demanda crescente de energia das populações em áreas isoladas, diante da possibilidade de 

geração energética próxima às fontes produtoras, capaz de reduzir os custos com transporte e 

de atingir as áreas mais longínquas do país.  

Desse modo, o presente capítulo possui o escopo de relacionar a produção 

energética com as fontes renováveis de energia, destacando o cenário energético mundial e 

nacional no que diz respeito à produção de energia, e contextualizando-o com as perspectivas 

atuais acerca da produção energética do país, com a finalidade de ressaltar a possibilidade das 

fontes de energia atuarem na promoção do desenvolvimento sustentável e sócio regional do 

país. 

                                                           
5
 Como pode ser verificado no ANEXO II do trabalho (ANEEL. Relatórios do Sistema de Apoio a Decisão. 

Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idarea=550>. Acesso em: 08 de fevereiro de 2013). 
6
 Vide capítulo 3. Brasil. Constituição Federal de 1988. Brasília, 1988. Art. 225. 

7
 SILVA, Josué Gomes da. Para uma estratégia de Desenvolvimento brasileiro. In: CASTELAR, Armando; 

SUCSÚ, João (orgs).  Sociedade e economia: estratégias de crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ipea, 

2009. p. 47. 
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E para concluir serão observados os impactos socioambientais da adoção das 

fontes renováveis de energia no Brasil, avaliando aspectos relevantes a respeito da energia 

eólica, da energia solar, das usinas hidrelétricas e das pequenas centrais hidrelétricas, e da 

biomassa, destacando que apesar de tratarem-se de fontes renováveis e menos poluentes, são 

também responsáveis por gerar externalidades negativas significativas que devem ser 

avaliadas na elaboração da estratégia energética de desenvolvimento do país. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DO CENÁRIO ENERGÉTICO GLOBAL 

 

Nos dias atuais são cada vez maiores as necessidades energéticas para a produção 

de alimentos, bens de consumo, de serviço e de produção, lazer e para promover o 

desenvolvimento econômico, social e cultural dos povos. De forma que é evidente a 

importância da energia não somente no contexto das grandes nações industrializadas, mas 

sobretudo para os países emergentes, cujas necessidades energéticas são ainda mais latentes.  

A partir do momento que a população mundial continuar a manter os atuais níveis 

de crescimento, garantir a demanda por energia tornar-se um desafio cada vez mais crítico 

para os líderes mundiais, pois se constata que para manter o atual padrão de vida de grande 

parte dos seres humanos que abrigam o Planeta Terra será necessária uma quantidade cada 

vez mais significativa e inesgotável de energia. Atualmente, observa-se que as demandas 

globais triplicaram desde o ano 1950, sendo utilizados aproximadamente 10 (dez) bilhões de 

toneladas equivalentes de petróleo (tep) de energia por ano. E de acordo com o Conselho 

Mundial de Energia esse consumo ainda deverá aumentar cerca de 50% (cinquenta por cento) 

até o ano 2020
8
. 

De forma geral, é possível afirmar que a realidade energética global delineada na 

atualidade começou a modificar-se com o advento da Revolução Industrial, no século XVIII, 

iniciada na Inglaterra e caracterizada essencialmente por ser um período de grande 

apropriação e domínio das técnicas de uso da energia
9
.  

                                                           
8
 Deve-se destacar que a maior parte do aumento da população mundial, e consequentemente da ampliação da 

demanda por energia, ocorreu no denominado Terceiro Mundo, onde o consumo médio anual de energia é de 0,8 

toneladas de petróleo por pessoa, enquanto nos países industrializados é de 4,8 toneladas. No entanto, os países 

menos desenvolvidos estão se aproximando rapidamente desses índices de consumo, como é o caso da China e 

da Índia, locais onde o consumo de eletricidade está crescendo à taxa de 7% (sete por cento) ao ano 

(WALISIEWICZ, Marek. Energia Alternativa: solar, eólica, hidrelétrica e de biocombustíveis. Tradução de 

Elvira Serapicos. São Paulo: Publifolha, 2008. p. 6-19). 
9
 É importante ressaltar que a definição do período da revolução industrial representa uma questão analítica, por 

duas razões: primeiro pelo fato de que alguns dos processos que levaram à Revolução Industrial se desenrolaram 

antes mesmo do ano de 1780, sendo controvertida inclusive a fixação de um momento inicial; segundo pelo fato 

de que o termo “Revolução Industrial” só faz sentido se permeado pela ideia de que a mudança tecnológica 



21 

 

No início da Revolução Industrial as máquinas a vapor necessitavam de uma fonte 

de energia concentrada e transportável, quando ganhou força o uso do carvão. Logo em 

seguida, o surgimento do motor de combustão interna, em 1870, aumentou a necessidade de 

um combustível líquido com elevada concentração energética, quando teve início a fase do 

petróleo e do gás, que perdura até os dias atuais
10

. E foi a partir daí que toda a lógica e 

infraestrutura de nossa sociedade contemporânea arquitetou-se, fundamentalmente baseada no 

uso dos combustíveis fósseis. 

De tal modo, observa-se que a nossa dependência atual relativa ao uso do 

petróleo, gás natural e carvão não é por acaso, mas consiste em verdadeiro legado histórico do 

processo evolutivo mundialmente verificado, além de relacionar-se com a falta de interesse 

político e institucional para promover quaisquer mudanças. 

As dificuldades com a exploração de petróleo e gás natural, sem considerar os 

significativos prejuízos socioambientais que ocasionam, são bastante claras. As reservas de 

petróleo e gás, inicialmente encontradas com facilidade, em grandes quantidades e por custos 

baixíssimos na superfície do planeta, não se encontram distribuídas de forma uniforme no 

globo terrestre. As maiores reservas estão localizadas em uma pequena parte do planeta, 

sendo necessários vultosos investimentos para localizar, extrair, transportar, refinar e 

distribuir os combustíveis fósseis, o que termina por fazer com que a produção e a exploração 

de petróleo e gás natural sejam controladas por um número reduzido de países e empresas no 

mundo inteiro.  

Além disso, tratam-se de combustíveis fósseis, sendo, portanto, fontes de energia 

não renováveis, que um dia inevitavelmente irão esgotar-se do nosso planeta, apesar da 

dificuldade de serem feitas previsões específicas sobre a questão, diante do constante 

desenvolvimento de novas tecnologias, bem como do surgimento de novas reservas em 

lugares até então inexplorados, como é o caso da camada Pré-Sal recentemente descoberta no 

Brasil
11

. 

                                                                                                                                                                                     
assume-se como norma a constante transformação. De tal modo, verifica-se que “... a revolução industrial não foi 

um episódio com um princípio e um fim” (HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções – 1789-1848. 11 ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998, p. 45) 
10

 BRANCO, Samuel Murgel. Energia e Meio Ambiente. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2010. p. 15-16. 
11

 Nesse caso, verifica-se que são completamente desconhecidos os avanços tecnológicos na exploração de 

produção de petróleo e gás, que muitas vezes podem modificar de forma significativa qualquer panorama, como 

foi o que aconteceu a partir do surgimento da camada Pré-Sal, quando o Governo brasileiro informa que as 

estimativas de reservas para o pré-sal indicam o potencial de 70 a 100 bilhões de barris de óleo equivalente – boe 

(somatório de petróleo e gás natural). BRASIL. Economia. Energia. Pré-sal. Novas Reservas. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/energia/pre-sal>. Acesso em: 15 de junho de 2012. 
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É, dessa forma, uma tarefa muito difícil projetar a quantidade de combustíveis 

fósseis existente no planeta
12

. Enquanto os depósitos de carvão costumam ser formados por 

grandes camadas visíveis na superfície, os campos de petróleo e gás podem estar localizados 

vários quilômetros abaixo da superfície, fato que dificulta qualquer projeção futura. Nesses 

casos, a tecnologia para a descoberta, a extração e a produção de petróleo e gás está evoluindo 

constantemente, inserindo reservas antes consideradas fora do alcance, ou nem sequer 

conhecidas.  

Todavia, vale salientar que as reservas de petróleo e gás mais acessíveis já se 

exauriram, observando-se um esgotamento progressivo das reservas mundiais de petróleo, 

pois elas crescem a taxa inferior ao crescimento do consumo. O que faz com que as 

companhias de petróleo de hoje precisem trabalhar muito para encontrar novos depósitos 

subterrâneos capazes de atender a atual demanda energética. De tal modo, diferentemente de 

como foi iniciada, nos dias atuais, a exploração de petróleo e gás tornou-se uma atividade que 

exige altos investimentos, tendo em vista que passou a atuar em regiões adversas, 

principalmente, o fundo do mar, aumentando, por conseguinte, os custos com o transporte do 

óleo e do gás necessários para suprir a demanda energética mundial.   

Entretanto, é possível prever que no futuro chegará um momento no qual a 

exploração de petróleo e gás natural deixará de ser financeiramente vantajosa para as 

empresas que atuam na área, fase na qual certamente haverá o desenvolvimento máximo de 

outras tecnologias de energia, mais atraentes economicamente, como é o caso das fontes 

renováveis, tais como eólica, hidrelétrica, solar, geotérmica e proveniente de biomassa, que a 

partir daí deverão ser adotadas em larga escala no mundo industrializado
13

. 

Desse modo, com o advento da iminência da redução da oferta de petróleo, 

quando atingido o pico de produção mundial, surge o imperativo de substituir eficazmente a 

matriz energética, para que possam ser atendidas eficazmente as demandas futuras de 

produção de energia. Momento no qual são estimuladas a pesquisa e o desenvolvimento de 

tecnologias que possam suprir essa necessidade, devendo o uso dessa energia ser pautado sob 

                                                           
12

 No ano de 1972, o Clube de Roma publicou o estudo intitulado “Os Limites do crescimento”. No referido 

estudo foi feita uma projeção para cem anos (evidentemente sem considerar o progresso tecnológico e a 

possibilidade de descoberta de novos materiais), quando foi apontado que, para atingir a estabilidade econômica 

e respeitar a finitude dos recursos naturais seria necessário congelar o crescimento da população global e do 

capital industrial. Além disso, a publicação ora em análise fazia previsões concretas acerca da durabilidade das 

reservas mundiais de petróleo, afirmando que estas se esgotariam aproximadamente no ano de 1992, 

demonstrando, assim, com a não concretização da previsão, os riscos de se tentar fazer esse tipo de projeção 

(TURNER, Graham. A comparison of the limits to growth with thirty years of reality. 2008. ISSN: 1834-

5638. Disponível em: <http://www.csiro.au/files/files/plje.pdf>. Acesso em: 02 de dezembro de 2012).  
13

 WALISIEWICZ, Marek. Energia Alternativa: solar, eólica, hidrelétrica e de biocombustíveis. Tradução de 

Elvira Serapicos. São Paulo: Publifolha, 2008. p. 15-16..  
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a ótica do consumo sustentável, eliminando-se os desperdícios, e buscando-se fontes 

renováveis, mais eficientes e seguras, tanto para o homem, como para o meio ambiente. 

Atualmente, é baixa a probabilidade de que a carência total de combustíveis 

fósseis possa realmente limitar o desenvolvimento econômico nas próximas décadas. Nesse 

mesmo sentido, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que reúne os 

principais países produtores, assevera que as atuais reservas mundiais são capazes de sustentar 

o ritmo de crescimento da demanda por mais de um século. A grande questão é justamente 

saber se o meio ambiente será capaz de suportar a manutenção dos níveis atuais desse padrão 

de consumo
14

.  

A modificação da matriz energética mundial exige indispensavelmente a 

existência de interesse político e institucional para a mudança, considerando que os níveis de 

uso de energia apresentam uma relação bastante complexa com as condições econômicas, as 

possibilidades de realização de investimentos em novas tecnologias e o interesse em 

promover a modificação da matriz energética. Observa-se que os governos e empresas que 

detêm as maiores reservas de petróleo e gás, e que com elas operam mundialmente auferindo 

lucros significativos, não possuem qualquer interesse em uma modificação do cenário atual, 

fato que estimula cada vez mais a dependência planetária no uso do petróleo e do gás natural, 

e incrementa o aumento da queima de combustíveis fósseis no mundo
15

.  

No entanto, em decorrência de fatores ambientais, sociais, econômicos e políticos 

é iniciado o debate e estímulo às proposições de mudanças dos padrões de produção e 

consumo de energia no século XXI, cenário no qual as energias renováveis de surgem como 

verdadeira esperança dessa necessária mudança, que, não obstante, deve ocorrer com todas as 

cautelas possíveis
16

. 

É importante considerar que essa dependência mundial pelo uso dos combustíveis 

fósseis, e o fato de a grande maioria dos países não ser autossuficiente na exploração e 

produção de petróleo e gás, torna a maioria dos países suscetíveis e vulneráveis diante dos 

acontecimentos políticos externos, verificando-se ao longo da história crises energéticas 

significativas capazes de influenciar toda a ordem econômica mundial
17

. 

Nesse passo, no ano de 1973 ocorreu a denominada crise do petróleo quando os 

países árabes membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
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impuseram embargo a alguns países ocidentais. Assim, os preços dos combustíveis 

triplicaram da noite para o dia, causando prejuízos em toda a economia mundial. Do mesmo 

modo, destaca-se a crise gerada pela revolução iraniana (1979), e pela Guerra do Golfo 

(1991), que ressaltaram a grande instabilidade gerada pela manutenção dos atuais índices de 

consumo de combustíveis fósseis. 

É interessante ressaltar que comumente esses períodos de crise são seguidos de 

significativos investimentos em novos métodos de produção de energia, quando ganham força 

especialmente as fontes renováveis. Não obstante, ao ser observada uma estabilização do 

cenário de crise, os países retornam aos seus métodos tradicionais de exploração e produção 

de combustíveis fósseis. De modo que são as forças políticas e econômicas fatores 

determinantes para o direcionamento do uso dos combustíveis fósseis nas próximas décadas, 

atuando a questão ambiental como um das principais razões para impulsionar tal modificação. 

Nas últimas décadas, o movimento ambientalista chamou a atenção do mundo 

para os custos não revelados do uso dos combustíveis fósseis. E na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro em 1992, as nações 

desenvolvidas se comprometeram a manter até o ano 2000 os níveis de emissão de gases de 

efeito estufa no mesmo patamar de 1990, compromisso esse que na prática não foi efetuado, 

de modo que as emissões estavam 14% (quatorze por cento) acima do que fora acertado 

originalmente na Conferência no ano 2000
18

. 

Verifica-se na atualidade uma crise ambiental mundial que exige em contrapartida 

uma resposta rápida de governos e indústrias. De forma que no curto prazo, ajustes técnicos 

podem nos dar mais tempo, ampliando a vida das reservas de combustíveis fosseis existentes 

na atualidade, tais como a conservação da energia e controles severos sobre as emissões. 

Contudo, no longo prazo, despontará a energia renovável como um elemento essencial para a 

satisfação da demanda energética mundial.  

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a 

denominada Rio+20, realizada no ano de 2012 no Rio de Janeiro supramencionada, 

apresentou como um de seus temas principais a questão energética, considerada como 

fundamental para atender ao desafio mundial da atualidade, de garantir a geração de emprego 

e renda, a segurança alimentar e evitar os impactos das mudanças climáticas. Deste modo, 

tornou o acesso à energia sustentável para todos elemento essencial na promoção do 
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desenvolvimento dos países, ao fortalecer a economia, proteger o meio ambiente e garantir a 

equidade social
19

.  

Além disso, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 

declarou 2012 o Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos, reconhecendo 

expressamente que o acesso a serviços modernos de energia a preços acessíveis nos países em 

desenvolvimento é essencial para a realização dos objetivos acordados internacionalmente, 

incluindo o Desenvolvimento do Milênio, e o desenvolvimento sustentável, o que ajudaria a 

reduzir a pobreza e melhorar as condições e qualidade de vida para a maioria da população do 

mundo
20

.  

A iniciativa visa garantir o acesso universal a serviços modernos de energia, 

melhorar a eficiência energética e aumentar o uso de fontes renováveis de energia. Nesse 

caso, o objetivo é criar um ambiente favorável para a promoção e uso de tecnologias de 

energia renovável, incluindo medidas para melhorar o acesso a tais fontes
21

. Dessa forma, os 

Estados-Membros e outros intervenientes são incentivados a aumentar a conscientização 

sobre a importância de abordar as questões de energia e promover a ação nos níveis local, 

nacional, regional e internacional para o incentivo à adoção de fontes renováveis de energia. 

E o escopo principal da iniciativa é justamente mobilizar as ações de todos os 

setores da sociedade em apoio aos três objetivos interligados a serem alcançados até o ano 

2030, são eles: promover o acesso universal a serviços energéticos modernos, dobrar a taxa 

global de melhoria da eficiência energética, e duplicar a quota das energias renováveis na 

matriz energética global
22

. 

É o momento de repensar qual a lógica sob a qual irão pautar-se as metas futuras 

para o desenvolvimento do país, quando as fontes renováveis de energia, se adotadas de forma 

sustentável e adequada, podem surgir como a fonte que permitirá suprir essa importante 

demanda da nossa sociedade global, transformando o desafio energético da atualidade em 

uma grande oportunidade para o desenvolvimento do país. 

                                                           
19

 UNITED NATIONS CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT. RIO+20. About the Rio+20 

Conference. Disponível em: <www.uncsd2012.org/about.html>. Acesso em: 15 de dezembro de 2012. 
20

 Livre tradução do original: “(…) access to modern affordable energy services in developing countries is 

essential for the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium 

Development Goals, and sustainable development, which would help to reduce poverty and to improve the 

conditions and standard of living for the majority of the world’s population” (Ibidem). 
21

 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. Rumo à Rio+20: O ano de 2012 será 

repleto de oportunidades para impulsionar o desenvolvimento sustentável. 05 de Janeiro de 2012. 

Disponível em: <unep.org.br/comunicados_detalhar.php?id_comunicados=178>. Acesso em: 15 de dezembro 

de 2012.  
22

 UNITED NATIONS. SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL. About us. Disponível em: 

<http://www.sustainableenergyforall.org/about-us>. Acesso em: 15 de dezembro de 2012. 



26 

 

De tal forma, os Governos passam a buscar soluções sustentáveis, que 

proporcionem um fornecimento de energia mais competitivo, a partir da utilização de fontes 

seguras, enquanto ao mesmo tempo tentam equilibrar as necessidades ambientais de longo e 

de curto prazo. Empresas privadas e estatais procuram soluções mais eficientes para atender 

as suas necessidades. Investidores verificam as últimas tendências que lhes permitam 

aproveitar os mercados em desenvolvimento. E a população quer simplesmente o acesso à 

energia para que possam prosseguir e desenvolver as suas atividades
23

.  

Todavia, nesse momento é fundamental considerar que os desafios energéticos 

não são os mesmos em todo o planeta. A grande e debatida discussão acerca das mudanças 

climáticas, da necessária redução da emissão de gases do efeito estufa, a elaboração e 

assinatura do Protocolo de Kyoto, pode conduzir erroneamente ao entendimento de que o 

mundo compartilha os mesmos desafios, o que não é verdade. Diferentes regiões possuem 

diferentes prioridades. Enquanto as mudanças climáticas continuam a ser a questão de maior 

importância para a Ásia, a Europa, a América Latina e o Caribe e a América do Norte, para a 

África essa questão é observada mais como uma fonte de incerteza, uma vez que os elevados 

preços da energia são vistos como fator de maior impacto
24

. 

No entanto, não é possível olvidar que a questão energética faz referência direta 

com a possibilidade de crescimento e desenvolvimento dos países, quando se observa que os 

países mais desenvolvidos apresentam um consumo energético superior em relação aos países 

em desenvolvimento, de modo que se torna uma pauta comum a garantia da segurança 

energética para promoção do desenvolvimento, que deverá estar associado às preocupações 

sustentáveis da atualidade. 

Apesar da diversidade na prioridade das preocupações continentais, direcionadas 

para pontos estratégicos diferentes, existe a necessidade comum de garantir um futuro 

energético sustentável para as gerações futuras. De modo que se torna fundamental respeitar o 

“trilema” da energia, o que implica em considerar os desafios do crescimento da demanda por 

energia, ou seja, buscar a segurança energética, promover a proteção do meio ambiente e 

prevenir as mudanças climáticas, e ainda, lutar contra a pobreza energética, para garantir a 

equidade social do sistema energético em nível mundial
25

.  
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Para essa questão, torna-se essencial elaborar um programa estratégico de longo 

prazo para a produção energética, avaliando os riscos para os investidores, que vão observar 

se os países atendem e equilibram simultaneamente as três dimensões da questão energética 

supracitada: equidade social, segurança energética e mitigação dos impactos ambientais. 

Associados evidentemente à necessária estabilidade política e institucional, que vai 

regulamentar os processos que irão permitir trilhar o futuro do acesso energético mundial
26

. 

 

2.2 PERSPECTIVAS ATUAIS ACERCA DA PRODUÇÃO ENERGÉTICA MUNDIAL E 

NACIONAL 

 

Destaca-se que mais de oitenta por cento da oferta energética mundial existente na 

atualidade baseiam-se nos combustíveis fósseis, o que corresponde a cerca de 10.313 milhões 

de toneladas equivalentes de petróleo
27

. Mais especificamente, a matriz energética mundial, 

em termos de energia primária, encontra-se distribuída da seguinte forma: 32,4% (trinta e dois 

vírgula quatro por cento) de petróleo; 27,3% (vinte e sete vírgula três por cento) de carvão 

mineral; 21,4% (vinte e um vírgula quatro por cento) de gás natural, finalizando com um total 

de 81,1% (oitenta e um vírgula um por cento) de combustíveis fósseis. Já os demais 

combustíveis, constituídos pela chamada ‘energia limpa’, são formados, 5,7% (cinco vírgula 

sete por cento) de energia nuclear; 2,3% (dois vírgula três por cento) de energia hidráulica; 

0,9% (zero vírgula nove por cento) de outras energias, como a eólica, solar e geotérmica; e 

10% (dez por cento) de energias renováveis, formada pela lenha e pelos biocombustíveis, 

totalizando 18,9% (dezoito vírgula nove por cento)
28

.  

As perspectivas atuais indicam que o consumo per capita de energia no mundo 

aumentará de quatro a seis vezes ao longo do século seguinte. Deste modo, a Agência 

Internacional de Energia indica que a necessidade mundial de energia primária vai subir 55% 

(cinquenta e cinco por cento) entre os anos 2005 e 2030, crescendo a uma taxa média de 1,8% 

(um vírgula oito por cento) ao ano. Em decorrência de tal fato prevê-se que serão utilizados 

U$ 22 trilhões de dólares para investimentos na infraestrutura de abastecimento para atender a 
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demanda energética global
29

. E com a continuação da matriz energética adotada na atualidade, 

os combustíveis fósseis passariam a responder por 90% (noventa por cento) do aumento 

projetado na demanda mundial até o ano 2030
30

. 

A demanda por energia renovável crescerá 2,3% (dois vírgula três por cento) ao 

ano ao longo das próximas décadas. Acima, portanto, do crescimento médio da demanda geral 

de energia. Nesse caso, com exceção das hidrelétricas, a demanda total crescerá em torno de 

2,8% (dois vírgula oito por cento) ao ano. Entretanto, esta projeção não prevê intervenções 

externas ao mercado, como políticas ou pressões sociais para a substituição da matriz 

energética mundial
31

.  

É conveniente salientar também que as altas cotações dos barris de petróleo, que 

tendem a aumentar ainda mais com a diminuição de sua disponibilidade e subsequente 

escassez, e o favorecimento no cenário internacional, transformam as energias renováveis em 

investimentos de alto interesse para a promoção do desenvolvimento dos países
32

.  

O acúmulo dos índices de gás carbônico (CO2) na atmosfera do planeta 

aumentaram acentuadamente entre os anos 2002 e 2003, indicando a possibilidade de os 

efeitos nocivos do aquecimento global se manifestarem antes do tempo esperado
33

. Tais níveis 

de CO2, principais responsáveis pelo aquecimento anormal do globo, cresceram de forma 

significativa durante os picos das atividades industriais, que se intensificam com a queima de 

petróleo e seus derivados
34

. 

O setor de energia é responsável por mais de três quartos do total de emissões de 

gases de efeito estufa (GEE), e o acesso à energia não é distribuído de forma igualitária, de 

forma que o consumo de energia per capita média dos países em desenvolvimento é menos de 

um quinto do que aquele verificado nos países industrializados. E por isso a disponibilidade 

energética a longo prazo é apontada como elemento-chave da agenda de desenvolvimento 

sustentável mundial
35

. 
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Para que haja um desenvolvimento sustentável internacional é necessário que se 

reduzam drasticamente as emissões de gases de efeito estufa.  E a estratégia dominante para a 

mitigação das emissões de carbono ainda é o sistema de cap-and-trade
36

, mas as nações em 

desenvolvimento devem incentivar e desenvolver a utilização de energias renováveis 

renováveis, assim como devem incluir disposições para suporte de tecnologia, criar um 

quadro regulamentar forte, e estimular a pesquisa e a educação na área
37

. 

É importante considerar que a análise da questão relativa à mudança climática é 

necessariamente de longo prazo. Para a manutenção da temperatura global será exigida uma 

redução das emissões globais de CO2 no ano de 2050 de 50% (cinquenta por cento) a 85% 

(oitenta e cinco por cento). De modo que os esforços para a mitigação dos impactos do 

aquecimento global terão de se estender por todo este século
38

, ganhando relevo internacional 

à discussão acerca da necessidade do aumento da participação das energias renováveis na 

matriz energética mundial. 

Recomenda-se que no ano de 2035 ocorram melhorias na eficiência energética dos 

países, com a redução de 47% (quarenta e sete por cento) das emissões de CO2; associado às 

reduções adicionais decorrentes do uso mais amplo de energias renováveis e biocombustíveis 

(24%); da captura e do armazenamento de carbono (19%); e das usinas nucleares (8%). De 

modo que se tornaria possível que até o ano 2050 as fontes renováveis de energia possam 

fornecer até 75% (setenta e cinco por cento) da demanda por eletricidade global
39

. 

Assim, destaca-se a posição favorável brasileira diante da elevada participação de 

fontes renováveis em sua matriz energética, grande parte disso ocorrendo em razão dos 

privilégios ocasionados pelas características naturais do país, com destaque para a notável 

utilização dos recursos hídricos (energia hidráulica), capazes de impulsionar a produção de 
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eletricidade (15%), e pelo fato de ser o Brasil o maior país tropical do mundo, o que favorece 

o fortalecimento da produção de energia de biomassa (26,7%)
40

.  

É sabido que a Matriz Energética renovável brasileira é formada por cerca de 

45,8% (quarenta e cinco vírgula oito por cento) de fontes renováveis. Todavia, deve-se 

salientar que 75% (setenta e cinco por cento) da energia produzida no país advêm das usinas 

hidrelétricas, capazes de ocasionar significativos impactos sociais e ambientais, tais como a 

remoção das famílias das áreas destinadas aos empreendimentos hidrelétricos e o alagamento 

dessas áreas, com a posterior perda da biodiversidade local. Com relação à lenha e ao carvão, 

igualmente considerados como fontes alternativas, há também uma relevante devastação das 

matas nativas para a obtenção dessa lenha e desse carvão
41

. 

Entretanto, na atualidade verifica-se que ainda não foram desenvolvidos quaisquer 

substitutos para os combustíveis fósseis na escala necessária, e em que pese o potencial 

considerável das fontes renováveis, estas ainda não ganharam relevância em termos de 

produção mundial, de modo que as novas fontes de energia denominadas verdes estão 

simplesmente aumentando junto com as fontes tradicionais, ao invés de substituí-las
42

.  

Observa-se que as energias renováveis possuem o potencial técnico de atender 

grande parte da demanda incremental de energia do mundo, independente do uso 

(eletricidade, aquecimento ou transporte), havendo três aspectos importantes que devem ser 

considerados: a viabilidade econômica, a sustentabilidade de cada fonte e a disponibilidade de 

recursos renováveis para a geração de energia, que variam entre as diferentes regiões do 

globo. Verifica-se, pois, que as regiões tropicais possuem forte incidência de radiação solar, 

enquanto as áreas planas, em especial as costeiras, apresentam maior potencial eólico. Já a 

energia geotérmica é mais abundante nas regiões com atividade vulcânica intensa. O lixo está 

disponível em qualquer lugar e tanto o seu volume quanto o grau de concentração aumentam 

de acordo com os níveis de urbanização
43

. De modo que é amplamente ressaltada a 

universalidade e a diversidade das fontes renováveis de energia.  

Nesse caso, a tendência natural é que o custo da energia obtida de fontes 

renováveis se torne cada vez mais competitivo ao longo dos próximos anos, como resultado 

do investimento tecnológico e do ganho de escala. A diversificação de fontes, a distribuição 
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do risco de suprimento, e a necessidade de reduzir as emissões de gases responsáveis pelo 

efeito estufa, vão interferir positivamente nesse aspecto
44

. 

De tal modo, apesar de a mudança dos componentes da matriz energética mundial 

ser indiscutível, em um cenário de longo prazo, existem uma série de condicionantes 

(tecnológicos, políticos, culturais, econômicos, sociais, comerciais ou ambientais) que podem 

influenciar, apressando ou retardando as mudanças consideradas inadiáveis. Neste sentido, 

deve-se considerar: os acordos internacionais, grandes indutores do uso de energias 

renováveis, criando reservas de mercado para a bioenergia, tais como o Protocolo de Kyoto e 

a Diretiva para a Obtenção de Eletricidade de Fontes Renováveis, do Parlamento Europeu; a 

co-geração de Energia, que vai se constituir em um diferencial importante para a viabilização 

econômica de fontes de bioenergia; os preços dos combustíveis fósseis, que serão decisivos 

para apressar a transição e garantir a competitividade das fontes de energia renováveis; os 

custos para obtenção de energia, que são fortemente ligados às condições regionais; e o 

aumento da participação das fontes de energia renovável na matriz energética dos países, que 

dependerá de apoio decisivo e continuado dos seus governos
45

.  

 

2.3 FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 

 

Os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Os recursos 

naturais renováveis incluem o sol, o solo, as plantas e a vida animal, uma vez que todos se 

perpetuam naturalmente. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se 

perpetuam, na medida em que quando usados continuamente poderão se exaurir algum dia, 

como os minerais e os combustíveis fósseis
46

.  

A princípio, deve-se advertir que existem diferenças entre os termos “energia 

alternativa” e “energia renovável”. A energia alternativa, em termos gerais, consiste em toda e 

qualquer fonte energética que pode ser adotada como uma substituta de uma fonte 

convencional. De modo que fontes alternativas não são necessariamente renováveis, tendo em 

vista que uma energia, para ser considerada renovável, precisa ter origem em fontes naturais 

que tenham a capacidade de regeneração a curto e médio prazo. 
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Nesse caso, afirma-se que as fontes de energias não renováveis são aquelas que 

advêm de recursos extraídos da natureza e que correm o risco de esgotar-se com a sua 

utilização de maneira mais rápida do que o tempo exigido para a sua formação, como é o caso 

dos combustíveis fósseis, por exemplo. As fontes de energia renováveis, por outro lado, 

dividem-se nas permanentemente disponíveis (como o sol, os rios, os mares, e os ventos) e 

nas que requerem a adoção de tecnologia humana para o homem decidir sobre a utilização da 

energia de acordo com as suas respectivas necessidades (como a biomassa)
47

. 

Verifica-se uma tendência mundial em buscar-se o desenvolvimento de 

tecnologias para a promoção das energias renováveis que substituam eficazmente os 

combustíveis fósseis, especialmente diante dos constantes aumentos do preço do petróleo, em 

nível mundial, e do desentendimento entre o Brasil e a Bolívia acerca do gás natural, em nível 

nacional
48

. 

E por isso o Brasil apresenta as condições naturais essenciais para possibilitar o 

desenvolvimento das fontes renováveis de energias renováveis, como é o caso da energia 

solar, eólica, hidrelétrica e biomassa
49

. Apesar de, na prática, ser observado que os esforços 

pelo desenvolvimento dessas novas tecnologias ainda não terem avançado de forma mais 

significativa no país.  

No mesmo sentido, Ignacy Sachs corrobora o entendimento das significativas 

vantagens competitivas apresentadas pelo país, ao afirmar que o Brasil é capaz de sair da 

civilização do Petróleo em um período de vinte a trinta anos, em face dos aspectos favoráveis 

que possui: maior reserva de biodiversidade; significativa reserva de terras cultiváveis; boa 

disponibilidade de recursos hídricos na maior parte dos territórios; pesquisas agronômicas e 

biológicas de nível internacional; e ainda uma indústria avançada na produção de etanol e 

biodiesel
50

.  

De acordo com os dados contidos no documento “Tendências mundiais dos 

investimentos em energia sustentável de 2009”, divulgado pelo Programa das Nações Unidas 
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para o Meio Ambiente (PNUMA), o ano de 2008 foi o primeiro em que houve maiores 

investimentos em fontes energéticas renováveis em detrimento da energia nuclear e da que 

exige alto uso de carvão, momento no qual foram desembolsados aproximadamente US$ 155 

bilhões de dólares em empresas e projetos de energias limpas, especialmente na eólica e 

solar
51

. 

Entretanto, com o advento da atual crise econômica mundial
52

, muitos dos 

investimentos em projetos energéticos e em novas tecnologias sofreram adiamento em 

decorrência da incerteza nos mercados financeiros e da subsequente redução da demanda. De 

tal modo, em conformidade com o conjuntura prevista pela Agência Internacional de Energia 

(AIE), os investimentos em energias fósseis podem cair 21% (vinte e um por cento) este ano, 

aqueles direcionados às energias renováveis podem ser reduzidos em 38% (trinta e oito por 

cento)
53

. 

Nesse cenário, diversos países vêm direcionando esforços e investimentos nas 

fontes renováveis de energia. Todavia, o Brasil, apesar de possuir altos índices de energia 

produzida a partir de fontes renováveis (45%), parece seguir uma estratégia de 

desenvolvimento contraditória no que diz respeito à questão energética, como é o caso do 

incentivo à ampliação de termelétricas, dos elevados investimentos desembolsados para a 

exploração de petróleo, com o advento da descoberta da Camada Pré-sal, bem como o 

incentivo à agroindústria em face da produção de biocombustíveis. Ato contínuo, o Plano 

Decenal de Energia apresentado pelo governo brasileiro é fortemente criticado, sobretudo 

pelo fato de a energia solar não ser nem mesmo citada para o planejamento do país para os 
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próximos anos, quando se afirma a falta a visão estratégica dos órgãos responsáveis pela 

condução da política energética do país
54

. 

Adverte-se que o fato de o Brasil ter praticamente atingido a autossuficiência em 

petróleo e das perspectivas futuras do aumento da produção, especialmente após a descoberta 

da camada Pré-sal, não deve em nenhuma hipótese significar um retrocesso ao 

desenvolvimento das pesquisas de substituição dos combustíveis fósseis, tanto diante da 

possibilidade desse petróleo passar a ser uma commodity que pode ser vendida nos mercados 

mundiais enquanto a Matriz energética não é substituída totalmente, quanto em face dos 

benefícios socioambientais que tal atitude ensejaria
55

.  

Dessa forma, deve ser ressaltada a possibilidade efetiva da inserção das fontes 

renováveis de energia na matriz energética brasileira diante da perspectiva natural bastante 

favorável do país, devendo, no entanto, serem ressaltados os impactos socioambientais 

ocasionados, conforme será observado no tópico seguinte. 

 

2.4 IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA ADOÇÃO DE FONTES RENOVÁVEIS DE 

ENERGIA NO BRASIL 

 

De acordo com a análise do cenário energético realizada, fica demonstrada que a 

necessidade de substituição da matriz energética brasileira é latente, surgindo as energias 

renováveis como uma esperança de mudança no atual padrão de consumo energético global. 

Não obstante, em que pesem os benefícios significativos ocasionados, muitos são os 

problemas e impactos gerados com a implementação dessas novas fontes, o que requer 

esforços visando garantir que os investimentos em novas tecnologias realmente transformem-

se em benefícios sociais e ambientais para o país. 

A ideia segundo a qual as fontes renováveis de energia no marco do atual modelo 

de desenvolvimento seriam por si só consideradas renováveis sustentáveis não se trata de uma 

verdade absoluta, tendo em vista que qualquer fonte de energia é capaz de causar graves 

externalidades negativas ao meio ambiente, devendo, desse modo, ser avaliada em relação aos 

seus impactos sociais e ambientais em seu contexto local
56

. 
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A título exemplificativo, podemos destacar que uma pequena central hidrelétrica, 

quando instalada em uma área densamente povoada, poderá afetar mais famílias do que em 

relação à uma usina de médio ou grande porte em áreas com menor densidade populacional. 

Do mesmo modo, os distintos modos de vida e as lógicas socioculturais dos grupos sociais 

que serão afetados por um projeto de geração de energia resultarão em impactos diferenciados 

e mais ou menos irreversíveis a depender das consequências que podem ter para as práticas 

socioculturais e produtivas locais
57

, tudo isso sendo verificado caso a caso, com base na ótica 

regional. 

Desse modo, tratar-se-á, embora não de modo exaustivo, de algumas das 

principais fontes renováveis de energia renováveis, com grande capacidade de implementação 

nas diversas regiões brasileiras, a saber: a biomassa, a energia eólica, a energia solar e as 

pequenas centrais hidrelétricas (PCHs)
58

, ressaltando as suas particularidades, os seus 

impactos socioambientais e as consequências da sua implantação com vistas à promoção do 

desenvolvimento sustentável e sócio regional no país. 

 

2.4.1 Energia eólica 

 

A energia eólica consiste na energia cinética contida nas massas de ar em 

movimento, ou seja, nos ventos. O aproveitamento dessa energia ocorre através da conversão 

da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, por meio do emprego de 

turbinas eólicas, também chamados de aerogeradores, para a geração de eletricidade, ou 

cataventos (e moinhos), para utilização em trabalhos mecânicos
59

. Noutras palavras, trata-se 

da energia aproveitada pela transformação da energia cinética dos ventos em energia 

elétrica
60

. 
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As turbinas eólicas modernas possuem duas ou três pás ligadas a um eixo 

horizontal que acionam um gerador elétrico através de um conjunto de engrenagens. Essas pás 

funcionam como aerofólios que convertem energia eólica em movimento, e as turbinas 

encontram-se viradas diretamente para o vento, para obter a máxima conversão de força
61

. 

As principais aplicações dos sistemas eólicos são os Parques Eólicos, que 

consistem em sistemas de grande porte (com potência instalada na faixa de unidades de 

dezenas de MW); e os sistemas isolados, que são autônomos e de pequeno porte (com 

potencia instalada na faixa de centenas de W), normalmente destinados à eletrificação rural
62

. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informa que apesar de ainda 

existirem divergências estima-se que o potencial eólico brasileiro é extremamente relevante, 

quando diversos estudos indicam a possibilidade de atender valores de 60.000 MW, o que fez 

com que houvesse um maior estímulo ao desenvolvimento da exploração e comercialização 

da referida fonte no país
63

.  

De uma forma geral, grande parte do litoral brasileiro, sobretudo a região litorânea 

nordestina, apresenta velocidades de vento propícias ao aproveitamento da energia eólica em 

larga escala. Da mesma forma, no interior do país, em áreas montanhosas também se 

encontram diversos sítios adequados para a instalação dos parques eólicos. Todavia, adverte-

se que este recurso não se encontra disponível durante o ano todo, pois apresentam variações 

anuais (em função de alterações climáticas), variações sazonais (em função das diferentes 

estações do ano), variações locais (causadas pelo microclima local), horários e variações de 

curta duração (rajadas)
64

, aspecto que deve ser indispensavelmente observado para a sua 

implementação. E diante das perspectivas favoráveis, atualmente é a região nordestina uma 

das pioneiras na instalação de energia eólica, local onde encontra-se a maioria de projetos já 

implantados no Brasil
65

. 

De todo modo, o Brasil apresenta os recursos naturais necessários para 

incrementar o potencial da energia eólica na região litorânea nordestina, e em regiões 
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montanhosas, o que a torna uma fonte energética de fundamental importância para a 

promoção do desenvolvimento sócio regional do país, promovendo fortemente o 

desenvolvimento das supracitadas regiões em termos de garantia da segurança energética. 

E apesar de tratar-se de uma alternativa de energia renovável, destacam-se os seus 

principais aspectos impactantes, advertindo-se, todavia, que no caso dos equipamentos de 

pequeno porte, os impactos ambientais são praticamente insignificantes. Já no que diz respeito 

aos parques eólicos os impactos são classificados em quatro grupos: impacto visual, emissão 

de ruído, destruição da fauna, descarte das baterias (para algumas instalações)
66

 e 

desapropriações. 

Os ruídos nos aerogeradores ocorrem devidos ao funcionamento mecânico e ao 

efeito aerodinâmico e dependem da distância (decrescem de 50 dB, próximo ao aerogerador, 

para 35 dB numa distancia de 45 metros, destacando que os efeitos fisiológicos dos ruídos 

sobre o sistema auditivo humano e a lesão de diferentes funções orgânicas são sentidos a 

partir de 65 dB). A preocupação em relação à fauna reside em impedir que os sistemas sejam 

instalados na rota dos pássaros, para evitar os prejuízos causados pelas grandes instalações. 

No que diz respeito ao impacto visual, o benefício que esta energia traz é maior que a 

visualização das pás, no entanto, preferencialmente deverá ocorrer a instalação dos conjuntos 

de turbinas em áreas remotas e até mesmo ao largo das costas. O descarte das baterias teve 

seu procedimento regulamentado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

através da Resolução n.° 401, de 4 de novembro de 2008
67

, devendo observar as exigências do 

referido órgão regulamentador
68

. 

Por fim, um aspecto responsável por gerar impacto significativo, que é 

normalmente excluído das considerações sobre a referida fonte alternativa, são as inevitáveis 

desapropriações das comunidades locais para a implantação dos campos eólicos na costa 

litorânea do país
69

, capazes de gerar em muitos casos grave violação aos direitos humanos das 
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pequenas comunidades residentes nas principais áreas de interesse eólico, sobretudo em face 

de comunidades ribeirinhas tradicionais, devendo, portanto, serem avaliadas a situação das 

comunidades locais, com possíveis planos de inserção dessas comunidades nesse processo de 

implantação das eólicas, ou com a viabilização de políticas de realocação para esses 

moradores. 

 

2.4.2 Energia solar 

 

A energia solar é a energia eletromagnética proveniente do sol, produzida através 

de reações nucleares, propagada pelo espaço interplanetário, e que incide na superfície da 

terra. O total de energia solar incidente na superfície da terra no período de um ano é superior 

a 10.000 vezes o consumo anual de energia bruta utilizada pela humanidade. A energia solar 

pode ser captada por coletores solares, que armazenam o calor pelo aquecimento de fluídos 

(líquidos ou gasosos), utilizando o calor gerado para produzir energia em seguida. 

São duas as principais formas de aproveitamento da energia solar: a fotovoltaica 

que gera energia elétrica através de módulos fotovoltaicos; e a térmica que consiste no 

aproveitamento sob a forma de calor para aquecimento de água, secagem de produtos 

agropecuários e geração de energia elétrica através de processos termodinâmicos.  O sistema 

térmico converte a energia radiante do sol em calor, usando esta energia conforme a aplicação 

desejada. O sistema fotovoltaico converte a energia radiante do sol diretamente em energia 

elétrica, podendo ser usado como uma fonte de energia comum
70

. 

A energia solar é a fonte de energia menos poluente e finita, e encontra-se 

disponível para a humanidade desde o surgimento da vida na Terra, apesar de nunca ter sido 

aproveitada de forma tão eficiente com relação às demais fontes de energia
71

. De modo que 

surge na atualidade a complexa tarefa de criar um sistema de suprimento de energia solar 

confiável e economicamente viável em escala comercial.   

                                                                                                                                                                                     
socioambiental, uma vez que as dunas representam reservas estratégicas de sedimentos, água, paisagens e 

ecossistemas que desempenham relações socioeconômicas vinculadas ao uso ancestral e sustentável das 

comunidades litorâneas e étnicas (MALERBA, Julianna. Alternativas, renováveis, nem sempre sustentáveis: 
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Defende-se que a longo prazo a energia solar irá se tornar a mais importante fonte 

de energia, sobretudo em face de sua ubiquidade, uma vez que ao contrário da energia 

proveniente do vento, das ondas ou das marés, economicamente viáveis apenas em locais 

favoráveis, a luz do sol encontra-se presente em toda a parte, podendo ser aproveitada 

inclusive em regiões temperadas, continuamente cobertas por nuvens. Além de também ser 

possível captá-la através de aparelhos pequenos, o que terminaria por liberar o consumidor 

final da dependência das centrais de fornecimento de energia
72

. 

A energia solar trata-se de uma fonte que permite tanto uma produção em grande 

escala, quanto uma produção de nível local
73

. Todavia, vale salientar que a radiação solar 

incidente no limite superior da atmosfera sofre uma série de reflexões, dispersões e absorções 

durante o seu percurso até o solo, conforme as variações climáticas. De modo que a 

disponibilidade da energia solar na superfície da terra varia de acordo com o local e a época 

do ano, fazendo com que muitas aplicações exijam tanto uniformidade quanto constância no 

suprimento da energia. Assim, os maiores desafios residem no estudo e na previsão da 

radiação solar, nos meios utilizados para capturar essa energia, e na forma de 

armazenamento
74

. 

Apesar das dificuldades supracitadas, consiste a energia solar em uma das mais 

importantes fontes renováveis, especialmente em decorrência dos seus impactos 

socioambientais reduzidos, em que pese a sua utilização reduzida nos dias atuais, uma vez que 

direcionados essencialmente para o aquecimento de águas de residências e piscinas. Nesses 

casos as células fotoelétricas, ou fotovoltaicas, são uma fonte de energia compacta e durável, 

mas ainda de custos bastantes elevados. 

No sistema fotovoltaico existem impactos ambientais importantes em duas fases: 

na fase da produção dos módulos e no fim da vida útil, após 30 anos de geração, quando será 

descomissionada, reciclada parcialmente e o restante disposto em algum aterro sanitário, 

especialmente pelo fato de ainda não existir uma experiência operacional acumulada em 

reciclagem e disposição final de lixos decorrentes da produção e utilização de sistemas 

fotovoltaicos. Em relação às baterias, Resolução CONAMA n.° 401, de 4 de novembro de 
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2008
75

, disciplina os procedimentos para descarte, assim como, o gerenciamento para a 

reutilização, a reciclagem, o tratamento ou a disposição final das baterias,  preservando assim 

o meio ambiente
76

.  

 

2.4.3 Usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas 

 

A energia hidrelétrica consiste no empreendimento de geração de energia elétrica 

proveniente do movimento das águas, por meio da transformação da energia potencial da água 

represada em energia cinética, realizado através do aproveitamento do potencial hidráulico 

dos rios, a partir da utilização dos desníveis naturais (quedas d’água) ou artificiais 

(produzidos pelo desvio do curso original do rio) apresentados na natureza. Em outras 

palavras, as turbinas retiram energia da água que corre pelo rio, usando-a para acionar 

geradores elétricos. Com uma barragem, o controle sobre a quantidade de água que flui 

através das turbinas aumenta, de forma que a produtividade da usina elétrica pode ser 

regulada de acordo com a demanda
77

. 

O desenvolvimento dessa fonte alternativa de energia no Brasil foi favorecido 

pelas características físicas e geográficas aqui apresentadas, quando, na atualidade, cerca de 

75% (setenta e cinco por cento) da energia elétrica produzida no país provém das usinas 

hidrelétricas. Não obstante, destaca-se que a participação das hidrelétricas na matriz 

energética brasileira depende essencialmente da continuidade do sistema de chuvas aqui 

verificado
78

, o que pode gerar problemas para a manutenção regular da distribuição de energia 

no país, e que cria dificuldades para a implantação do sistema em áreas mais áridas, em 

decorrência da dificuldade no acesso aos recursos hídricos. 

Observa-se ainda que a geração hidrelétrica tem imenso potencial não 

desenvolvido: a capacidade atual de 700 GW é uma pequena fração dos 3 TW que poderiam 

ser alcançados caso fossem utilizados todos os recursos disponíveis mundialmente. 

Atualmente, esse tipo de geração está aumentando em todo o mundo, mas à modesta taxa de 

1,5% (um vírgula cinco por cento) ao ano. O ritmo de implementação foi reduzido devido à 
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preocupação com a viabilidade econômica e os efeitos ambientais da construção de barragens 

e reservatórios de maior capacidade
79

.
 

É de se ressaltar os grandes desafios das obras de engenharia exigidos pelas usinas 

hidrelétricas. Nos dias atuais, as maiores instalações existentes, como a de Itaipu no Rio 

Paraná, por exemplo, têm capacidade de mais de 10 mil MW, e controlam o fluxo de água 

numa velocidade de 9 mil toneladas por segundo. Apesar disso, essas usinas são bastante 

pequenas em relação às usinas mais recentes, como a da Barragem das Três Gargantas no rio 

Yang-Tse, que, quando concluída, terá capacidade de 19 mil MW, fornecendo 10% (dez por 

cento) da eletricidade da China. Nesse caso, a barragem de 2,3 quilômetros, deve alagar 630 

quilômetros rio acima
80

. 

Embora considerada limpa por não produzir emissões nocivas, a geração de 

energia hidrelétrica depende de grandes obras de engenharia, que acarretam outros problemas 

significativos. Assim, apesar das vantagens da utilização dessa fonte de energia renovável, é 

essencial destacar os impactos socioambientais decorrentes da utilização dessa fonte de 

energia, que causa, dentre outros prejuízos: a inundação de áreas agricultáveis; a perda de 

vegetação e da fauna terrestres; a interferência na migração dos peixes; a perda da 

biodiversidade, terrestre e aquática; e os efeitos sociais decorrentes da realocação. No entanto, 

salientam-se também os efeitos positivos: a produção de energia; o aumento das 

oportunidades de trabalho; aumento do potencial de água potável e de recursos hídricos 

reservados; e aumento do potencial de irrigação
81

. 

As hidrelétricas de grande porte apresentam impactos que são muito mais graves e 

abrangentes do que o que vem sendo normalmente retratado pelos proponentes das barragens. 

Os impactos sociais são extremamente devastadores para as pessoas que vivem na área da 

represa, incluindo não apenas aquelas na área inundada, mas também aquelas a jusante
82

 e a 
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montante
83

 da barragem que perdem recursos vitais, tais como peixes e demais animais 

aquáticos. Nesses casos, os povos indígenas e moradores tradicionais (ribeirinhos, por 

exemplo) frequentemente são as maiores vítimas
84

. Os impactos ambientais estendem-se para 

a bacia hidrográfica como um todo, incluindo alterações de fluxos de sedimentos e de água, 

bem como a perda da fauna aquática e a perda ou perturbação de vastas áreas de florestas, 

várzeas e outros ecossistemas. Além disso, destaca-se que as barragens também emitem 

quantidades substanciais de gases de efeito estufa, muitas vezes ultrapassando as emissões 

cumulativas da geração a partir de combustíveis fósseis durante décadas. O valor do tempo é 

especialmente crítico para a região Amazônia, onde as mudanças climáticas previstas colocam 

a floresta em risco na escala de tempo em que as megabarragens planejadas criariam um 

impacto efetivo sobre o aquecimento global
85

.  

Destaca-se que o gigantesco reservatório criado no rio Yang-Tse, supracitado, irá 

desalojar mais de 1 milhão de pessoas, submergindo uma centena de cidades e destruindo 

habitats valiosos. Além disso, as barragens podem concentrar poluentes que entram na água e 

interromper atividades importantes desenvolvidas na área. Como exemplo, pode-se recordar a 

construção da Barragem de Assuã, no Egito, em 1964, que prejudicou seriamente a pesca e a 

indústria pesqueira no Mediterrâneo oriental
86

, além de exigir o deslocamento de parte do 

patrimônio histórico presente na área. 

Por todos estes motivos, entende-se que a geração hidrelétrica está longe de ser 

uma energia “limpa”, e o Brasil precisa fazer mudanças rápidas na política energética para 

reduzir a expansão anunciada de barragens amazônicas. Ademais, a energia gerada através 

                                                                                                                                                                                     
O Setor elétrico Brasileiro e a sustentabilidade no Século 21: Oportunidades e Desafios. Brasília: Rios 
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das hidrelétricas não são verdadeiramente renováveis uma vez que cada usina tem um tempo 

útil de vida por conta da sedimentação
87

. 

Uma das soluções possíveis seria desenvolver a energia hidrelétrica em uma 

escala menor, a partir de instalações com capacidade inferior a 5 MW, ideais para o 

suprimento de pequenas cidades e indústrias sem custos de transmissão de energia a longa 

distância, apresentando um impacto mínimo sobre a paisagem, e podendo em muitos casos 

serem “acopladas” a canais e barragens já existentes, o que minimizaria significativamente o 

trabalho de construção. Esse tipo de usina vem se desenvolvendo em países como a China, 

onde mais de 100 mil unidades foram instaladas, e a tecnologia está se difundindo 

rapidamente pelo mundo
88

. 

Com base nessa perspectiva, a partir do Programa de Incentivos às Fontes 

Alternativas de Energia (PROINFA) no Brasil, foram estimuladas as instalações das pequenas 

centrais hidrelétricas (PCHs), que abrangem tão somente aquelas barragens cuja potência 

instalada não ultrapassa 30 MW e cujo lago tem uma área máxima de 3 km² para a cheia 

centenária. Tal empreendimento recebeu forte incentivo do Governo Federal para ser 

explorado por grupos empresariais privados, destacando-se que as PCHs deverão 

necessariamente apresentar ato autorizativo da Agência Nacional de Energia Elétrica
89

, 

capazes de causar assim menores impactos socioambientais em face de sua implementação. 

 

2.4.4 Biomassa 

 

Algumas civilizações do passado foram fundamentadas na biomassa, uma vez que 

dependiam quase que exclusivamente de produtos oriundos dessa fonte para garantir a sua 

vida material: alimentos e ração animal, combustível, fibras, mobiliário, plantas curativas. De 

modo que se defende que se deve transformar o conhecimento dos povos, decodificado e 

recodificado pelas etnociências, como um ponto de partida para a invenção de uma moderna 

civilização de biomassa, posicionada em ponto completamente diferente da espiral do 

conhecimento e do progresso da humanidade
90

. 
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Biomassa consiste em todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica (de 

origem animal ou vegetal) que pode ser utilizado na produção de energia (bioenergia), 

consiste, assim, em uma fonte de energia não poluente. Além disso, trata-se de uma fonte 

indireta de aproveitamento de energia solar, quando ocorre a conversão da luz do sol em 

energia química, através da fotossíntese, base dos processos biológicos de todos os seres 

vivos
91

. 

Todos os organismos biológicos que podem ser aproveitados como fontes de 

energia são denominados de “biomassa”, sendo as matérias-primas mais comumente 

utilizadas as seguintes: cana-de-açúcar; beterraba; eucalipto (dos quais se extrai álcool); lixo 

orgânico (que dá origem ao biogás); lenha e carvão vegetal; alguns óleos vegetais (amendoim, 

soja e dendê)
92

.  

Existem três tipos de biomassa: a sólida, os biocombustíveis gasosos e os líquidos. 

A sólida tem como fonte de origem os produtos e resíduos da agricultura incluindo 

substâncias vegetais e animais. Os biocombustíveis gasosos são obtidos através da degradação 

biológica anaeróbia da matéria orgânica contida nos resíduos, tais como nos efluentes 

agropecuários, na agroindústria e nos centros urbanos
93

. 

Uma das grandes vantagens da biomassa é que, apesar da eficiência reduzida, seu 

aproveitamento poderá ser feito diretamente, através da combustão em fornos, caldeiras, etc. 

Assim, para aumentar a eficiência do processo e reduzir impactos socioambientais, vem sendo 

desenvolvido e aperfeiçoado tecnologias de conversão mais eficientes, em sistemas que 

utilizam a biomassa como fonte energética
94

.  

Os países tropicais, quando o clima tropical foi por muito tempo considerado 

como uma grande deficiência, despontam agora como uma vantagem comparativa natural, 
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capaz de permitir produtividades bem maiores em relação àquelas apresentadas nas zonas 

temperadas
95

. 

O Brasil, em decorrência da sua imensa superfície territorial, quase em sua 

totalidade localizada em regiões tropicais e chuvosas, apresenta excelentes condições para a 

produção e o uso energético da biomassa em grande escala
96

. Nesse cenário, deve-se destacar 

que cerca de 25% (vinte e cinco por cento) da energia total consumida no país é proveniente 

de fontes de biomassa. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informa que apesar 

de a maior parte do planeta estar desprovida de florestas existe uma quantidade expressiva de 

biomassa no planeta, sendo em torno de dois trilhões de toneladas (ou seja, cerca de 400 

toneladas per capita), o que significa em termos energéticos a aproximadamente 3.000 EJ por 

ano, valor oito vezes maior do que o consumo mundial de energia primária
97

. 

É possível afirmar-se ainda que poucos países dispõem de condições tão 

favoráveis quanto o Brasil para ampliar a área de agricultura energética sem prejudicar os 

outros usos da terra, como alimentação, lazer, moradia, vias de transporte, reservas de 

proteção ambiental, entre outros. 

Os países tropicais despontam com uma enorme vantagem comparativa natural, 

permitindo maiores produtividades do que os países das zonas temperadas. Sendo uma 

vantagem incomparável, a combinação correta de recursos naturais com o conhecimento 

moderno. Desta forma, esses países, incluído o Brasil, tem a chance de pular etapas para 

chegar a uma moderna civilização de biomassa, atendendo os três pilares do desenvolvimento 

sustentável: critérios de relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica. Nesse 

caso, existe uma grande preocupação em não buscar-se transplantar a cultura europeia para 

um território dotado de condições naturais completamente diferentes daquelas do local de 

origem, devendo surgir em verdade uma visão pioneira de uma civilização originária dos 

trópicos, ainda por ser inventada
98

. 

É de se ressaltar, todavia, que os impactos ambientais de longo prazo dos 

programas e projetos relativos à biomassa dependem especialmente da garantia da geração de 

renda, da sustentabilidade ambiental, da flexibilidade e da replicabilidade, ao mesmo tempo 
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em que sejam considerados os aspectos locais, buscando as suas melhorias, favorecendo, 

assim, os sistemas agroflorestais
99

. Tendo em vista que a energia da biomassa necessita 

possuir aceitabilidade ambiental para que seja assegurado o seu uso como uma energia 

moderna nos exigentes mercados mundiais. 

Existe um risco muito grande de que a ocupação contínua de grandes áreas para a 

prática de monoculturas possa inibir a realização de outras atividades agrícolas relevantes 

(especialmente para a produção de alimentos), concorrer para a extinção de espécies de 

vegetação nativa importante, afetando o habitat natural de espécies selvagens e contribuindo 

para a redução da biodiversidade
100

. O que exige uma forte regulamentação do setor, para 

garantir os benefícios advindos da utilização de uma fonte social e ambientalmente mais 

adequada aos anseios de sustentabilidade contemporâneos. 

 

2.5 FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E SÓCIO REGIONAL 

  

É certa a necessidade de questionar os atuais paradigmas tecnológicos da 

produção de energia da atualidade, altamente poluentes e insustentáveis, sendo fundamental, 

portanto, a busca por fontes de energia menos poluentes e baseadas em tecnologias 

sustentáveis, a fim de atender as necessidades atuais e futuras, assegurando-se um futuro 

ambiental e ecologicamente mais justo para a nossa civilização. 

Com o objetivo de promover o bem estar da população, cuja dependência pelos 

recursos energéticos é latente, torna-se imperativo o incentivo à adoção das fontes renováveis 

de energias renováveis, na busca efetiva pela promoção do desenvolvimento sustentável e 

sócio regional brasileiro. Para tanto, é fundamental repensar as atuais práticas adotadas, 

sobretudo em decorrência da indispensabilidade da utilização de recursos naturais para as 

atividades produtoras de energia, seja em maior ou em menor escala. 

No caso das fontes renováveis de energia, os impactos são reduzidos em relação 

às demais fontes baseadas em combustíveis fósseis, no entanto não são nulos, conforme se 

observou no tópico anterior. Verificando-se uma série de impactos negativos causados pela 
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implantação de tais fontes renováveis, sobretudo quando analisada em relação aos seus 

aspectos locais. 

De tal maneira, torna-se indispensável à criação de fortes balizas, tanto políticas 

quanto legais, que permitam o direcionamento da produção e do uso das energias renováveis 

no país, para que a expansão da produção realmente converta-se em benefícios 

socioambientais, atuando na melhoria da qualidade de vida da população e promovendo a 

dignidade da pessoa humana. 

E o direcionamento da produção de fontes renováveis de energia no país 

necessariamente deverá ocorrer em consonância com os anseios tutelados pela Constituição 

Federal de 1988, bem como de todo o arcabouço legal que regulamenta a temática. 

Frise-se que a Constituição Federal de 1988 surgiu em um contexto de grandes 

mudanças políticas e sociais no país e a partir dela se delineou a formação na nossa matriz 

energética, indicando a base e o incentivo da adoção das fontes renováveis de energia no país, 

e requerendo, por conseguinte, além de forte vontade política e institucional para promover a 

mudança, a formação de um arcabouço legislativo forte e significativo, formando-se, 

consequentemente um novo padrão do consumo de energia no país. 

Além disso, para a implantação de projetos de fontes renováveis de energia são 

necessárias políticas governamentais que internalizem os custos econômicos, sociais e 

ambientais das fontes convencionais de combustíveis para permitir a inserção competitiva das 

renováveis no mercado, o que exige, assim, forte comprometimento político e institucional 

com a necessidade de modificação da matriz energética do país. 

De tal forma, em face da dependência das atividades produtoras de energia no uso 

de recursos naturais, associado à impossibilidade de extinguir o exercício dessas atividades, e 

considerando as externalidades negativas geradas, torna-se fundamental condicionar as 

práticas adotas na indústria energética aos regramentos constitucionais e legais previstos em 

nosso ordenamento jurídico, garantindo-se o cumprimento dos anseios normativos e 

governamentais, e aumentando os benefícios gerados, momento no qual é indispensável o 

atendimento aos valores constitucionais, buscando a promoção do desenvolvimento 

sustentável e sócio regional do país, conforme se observará nos capítulos seguintes. 
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3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SÓCIO REGIONAL À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Diante da constatação dos significativos impactos socioambientais ocasionados 

pela implantação das energias renováveis no país na busca pela compatibilização entre 

interesses aparentemente opostos, de promover o desenvolvimento econômico e buscar a 

preservação do meio ambiente para as gerações presentes e futuras, verifica-se o desafio das 

ações que norteiam a política energética brasileira. 

Muitas são as dificuldades para a efetiva implementação de uma política 

energética sustentável, sobretudo pelo fato de não persistir mais a ideia segundo a qual as 

fontes renováveis de energia seriam por si só consideradas renováveis sustentáveis, uma vez 

que, conforme previamente demonstrado, qualquer fonte de energia é capaz de causar graves 

externalidades negativas ao meio ambiente, devendo, desse modo, serem sempre avaliadas em 

relação aos seus impactos sociais e ambientais em seu contexto local
101

. 

Além disso, em face da ausência de efetiva vontade política e institucional, em um 

cenário de aumento contínuo da demanda energética, quando a constante necessidade de 

implantação de novos projetos pauta a política energética, as energias renováveis tendem a 

ocupar um lugar apenas complementar na matriz energética brasileira
102

, não apresentando 

papel decisivo em sua configuração. 

Deve haver uma adaptação nas práticas da política energética brasileira, com a 

realização de um planejamento energético racional, com vistas a definir as reais necessidades 

da sociedade contemporânea, aproveitando a oportunidade de tornar o Brasil um paradigma 

mundial de como enfrentar o grande desafio energético do século XXI, buscando solucionar 

os problemas da produção de energia sustentável, da proteção ambiental e da diminuição das 

desigualdades sócio regionais, a partir da geração de emprego e renda para o setor
103

.  

Fundamental, portanto, avaliar quais as bases constitucionais que irão nortear o 

planejamento energético do país, e a subsequente adoção das fontes renováveis de energia na 

matriz energética brasileira, tendo em vista que não é possível que a mudança para uma 

matriz renovável ocorra de forma abrupta, em desconsideração aos impactos socioambientais 

gerados, com base no discurso comum segundo o qual se trata de uma “energia limpa”. Os 
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impactos negativos existem, e devem ser avaliados caso a caso, para que sejam efetivamente 

adotadas práticas sustentáveis e capazes de trazer os benefícios realmente desejados. 

De tal modo, o presente capítulo tem o escopo de avaliar o princípio do 

desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento sócio regional à luz da Constituição 

Federal de 1988, avaliando inicialmente a questão da valoração principiológica observada na 

Carta Magna brasileira, para em seguida destacar como os referidos princípios constitucionais 

são abordados na referida Carta de Direitos e como poderá ser buscada a sua plena efetivação, 

com o objetivo final de ressaltar os valores que deverão embasar a política energética adotada 

no país e a efetiva possibilidade de inserção das energias renováveis como uma solução para 

os anseios de sustentabilidade da atualidade. 

 

3.1 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E SEUS PRINCÍPIOS 

 

Os sistemas políticos modernos (verificados a partir do início do século XIX) 

quando funcionam normalmente pressupõem uma ordem de valores sobre a qual repousam as 

instituições. Em se tratando de um sistema democrático, essa ordem é representada pela 

Constituição, cujos princípios guiam a vida pública e garantem a liberdade dos cidadãos. 

Dessa forma, a Constituição transforma-se na imagem da legitimidade nacional, valor 

supremo que limita todos os poderes, atuando como “denominador comum da ideologia 

democrática, convertida em compromisso inviolável que a legitimidade do sistema eleva ao 

grau de valor supremo”
104

. 

A Constituição é o primeiro documento da vida jurídica do Estado, visto que 

reconfigura ou reforma o Estado, dando início à ordem jurídica (é o denominado porder 

reformador). Nesse caso, a supremacia constitucional decorre da característica de 

superlegalidade que possui a Constituição, por tratar-se de um documento hierarquicamente 

dotado de superioridade em relação às demais normas, o que significa que, no âmbito do 

Estado, nenhuma lei ou ato normativo de qualquer nível poderá subsistir validamente em caso 

de incompatibilidade com a Constituição
105

. 
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Os valores constitucionais norteiam, portanto, todas as decisões adotadas no 

âmbito do Estado Democrático de Direito, de modo que qualquer conflito de leis com a 

Constituição deverá encontrar solução na prevalência desta, justamente por ser a Carta Magna 

produto do poder constituinte originário, ela própria elevando-se à condição de obra suprema, 

que inicia o ordenamento jurídico, impondo-se, por isso, ao diploma inferior com ela 

incompatível
106

. 

Todavia, verifica-se na atualidade uma verdadeira crise constitucional na 

sociedade contemporânea na busca pela efetivação dos valores constitucionais, de modo que 

se observam modernamente grandes transformações da teoria constitucional, sob a influencia 

de movimentos históricos, políticos e doutrinários, ao passar por um processo de reelaboração 

extenso e profundo que pode ser sistematizado em três grandes blocos: a conquista do status 

normativo e de efetividade da Constituição; o surgimento de um novo constitucionalismo 

(também denominado neoconstitucionalismo); e a constitucionalização do Direito
107

. 

A doutrina brasileira da efetividade é decorrência do legado histórico e da 

verdadeira disfunção do constitucionalismo brasileiro norteado pela completa falta de 

efetividade das normas constitucionais, quando os poderes dominantes construíam uma 

realidade própria de poder que contrariava à democratização da sociedade e do Estado
108

. 

A essência da referida doutrina é “tornar as normas constitucionais aplicáveis 

direta e imediatamente, na extensão máxima de sua densidade normativa”, e para garantir essa 

efetividade, o ordenamento jurídico deveria prover mecanismos adequados de tutela, por meio 

da ação e da jurisdição, sempre que houvesse a violação de qualquer mandamento 

constitucional, ao disciplinar os remédios jurídicos próprios e a atuação efetiva dos juízes e 

tribunais
109

. 
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E para realizar os seus propósitos, o movimento pela efetividade promoveu três 

mudanças de paradigma na teoria e na prática do direito constitucional do país: no plano 

jurídico, atribuiu normatividade plena à Constituição, que se tornou fonte de direitos e de 

obrigações; do ponto de vista científico ou dogmático, reconheceu ao direito constitucional 

um objeto próprio e autônomo, estremando-o do discurso puramente político ou sociológico; 

e sob o aspecto institucional, contribuiu para a ascensão do Poder Judiciário no Brasil, dando-

lhe um papel mais destacado na concretização dos valores e dos direitos constitucionais
110

. 

E em todas as hipóteses na qual a Constituição crie direitos subjetivos, sejam 

políticos, individuais, sociais ou difusos, serão eles na prática e em regra direta e 

imediatamente exigíveis, tanto do Poder Público, quando dos particulares, através das ações 

constitucionais e infraconstitucionais contempladas pelo ordenamento jurídico pátrio
111

.  

O novo direito constitucional ou o neoconstitucionalismo identifica as ideias e 

mudanças de paradigma ocorridas no Estado e no direito constitucional, que criou uma nova 

percepção da Constituição e de seu papel na interpretação jurídica em geral, podendo ser 

ressaltado três marcos fundamentais da questão: (i) como marco histórico na Europa, o 

constitucionalismo do pós-guerra, e no Brasil, a Constituição de 1988 e o processo de 

redemocratização que ela ajudou a protagonizar; (ii) como marco filosófico, o pós-

positivismo, com a centralidade nos direitos fundamentais e a reaproximação entre o Direito e 

a ética; e (iii) como marco teórico, o conjunto de mudanças de paradigma que incluem a força 

normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de 

uma nova dogmática da interpretação constitucional. E desse conjunto de fenômenos resultou 

um processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito
112

. 

No Brasil, a partir de 1988 e, notadamente, nos últimos anos, a Constituição 

passou a desfrutar, além da supremacia formal, também de uma supremacia material, 

axiológica, potencializada pela abertura do sistema jurídico e pela normatividade dos 

princípios. A partir de então a Carta Magna passa a ser compreendida como uma ordem 

objetiva de valores, transformando-se no filtro através do qual deverá ser feita a leitura de 

todo o ordenamento jurídico
113

.  

A Constituição passa a ser não apenas um sistema em si – com a sua ordem, 

unidade e harmonia – mas também uma forma de olhar e interpretar todos os demais ramos do 
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Direito. A constitucionalização cria um efeito expansivo das normas constitucionais, que se 

irradiam por todo o sistema jurídico, quando os valores, os fins públicos e os comportamentos 

contemplados nos princípios e regras definidos na Lei Maior tornam-se condicionantes da 

validade e sentido de todas as normas do direito infraconstitucional
114

.  

Dessa forma, ressalta-se a importância que possuem os valores emanados pelo 

texto constitucional, como é o caso dos princípios constitucionais que baseiam o presente 

trabalho, do desenvolvimento sustentável e da diminuição das desigualdades sócio regionais, 

na medida em que provêm valores que devem ser efetivados e subsequentemente irradiados 

em todo o sistema jurídico, devendo, portanto, nortearem a configuração da matriz energética 

brasileira, o planejamento energético nacional, e a atuação dos gestores públicos para esse 

fim. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 ocorre uma verdadeira valoração 

principiológica, quando os princípios constitucionais passam a ocupar lugar de destaque em 

nosso ordenamento jurídico como instrumentos garantidores da paz social e da perpetuação 

do Estado Democrático de Direito, sendo essencial, dessa forma, destacar previamente a 

importância, aplicação e abrangência dos princípios no âmbito do sistema constitucional 

brasileiro, para que assim se torne possível dimensionar a aplicação das previsões 

constitucionais que embasam o presente trabalho.  

A princípio destaca-se que a discussão sobre se seriam os princípios normas 

jurídicas ou não já se encontra completamente ultrapassada, sobre essa questão Norberto 

Bobbio em sua Teoria do ordenamento jurídico afirmou definitivamente
115

: 

 

Para sustentar que os princípios gerais são normas, os argumentos são dois e 

ambos válidos: antes de mais nada, se são normas aquelas das quais os 

princípios gerais são extraídos, através de um procedimento de generalização 

sucessiva, não se vê porque não devam ser normas também eles (...). Em 

segundo lugar, a função para qual são extraídos e empregados é a mesma 

cumprida por todas as normas, isto é, a função de regular um caso. E com 

que finalidade são extraídos em caso de lacuna? Para regular um 

comportamento não-regulamentado: mas então servem ao mesmo escopo a 

que servem as normas expressas. E por que não deveriam ser normas? 

 

Ronald Dworkin propôs a classificação segundo a qual regras e princípios 

possuem força normativa e são, portanto, impositivas. De acordo com o referido autor, os 
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princípios possuem uma dimensão que as regras não possuem: a dimensão de peso ou 

importância. Enquanto que as regras não possuem essa dimensão, quando é possível falar 

sobre as regras como sendo funcionalmente importantes ou não. Neste sentido, uma norma 

legal pode ser mais importante que outra porque tem uma maior importância na regulação dos 

comportamentos. Mas não podemos afirmar que uma regra é mais importante do que outra no 

sistema, de modo que quando há o conflito entre duas regras, uma substitui a outra em virtude 

de seu maior peso
116

. 

E o ponto fundamental para distinguir os princípios e as regras consiste no fato de 

que os “princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível 

dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes”. Os princípios são, desse modo, 

mandamentos de otimização, caracterizados pela possibilidade de serem satisfeitos em graus 

variados, e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende apenas das 

possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. E o âmbito das possibilidades 

jurídicas será determinado pelos princípios e regras colidentes
117

.  

As regras, por outro lado, “são normas que são sempre satisfeitas ou não 

satisfeitas”. Se uma regra vale, então, deve-se fazer exatamente aquilo que ela exige. Logo, as 

regras contêm determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. De 

forma que a distinção entre regras e princípios é qualitativa e não de grau, pois toda norma é 

ou uma regra ou um princípio
118

. 

Nesse cenário, a Carta Magna de 1988 consiste em um “sistema aberto de regras e 

princípios”, asseverando José Joaquim Gomes Canotilho sobre a questão
119

: 

 

Esta perspectiva teorético-jurídica, tendencialmente principialista, no 

sistema constitucional, como sistema processual de regras e princípios, é de 

particular importância, não só porque fornece suportes rigorosos para 

solucionar certos problemas metódicos, mas também porque permite 

respirar, legitimar, enraizar e caminhar o próprio sistema. A respiração 

obtém-se através da textura aberta dos princípios; a legitimidade entrevê-se 

na ideia de os princípios consagrarem valores (liberdade, democracia, 

dignidade) fundamentadores da ordem jurídica; o enraizamento prescruta-se 

na referência sociológica dos princípios a valores, programas, funções e 

pessoas; a capacidade de caminhar obtém-se através de instrumentos 

processuais e procedimentais adequados, possibilitadores da concretização, 

densificação e realização prática (política, administrativa e judicial) das 

mensagens normativas de constituição. 
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Com base nos ensinamentos do referido doutrinador, verifica-se que o sistema 

processual de regras e princípios, além de fornecer suportes para solucionar problemas 

metódicos, permite também garantir a sua própria legitimidade. O que ocorre a partir do 

caráter aberto dos princípios; da ideia segundo a qual os princípios consagram os valores 

basilares do ordenamento jurídico; da sua referência sociológica a valores, programas, 

funções e pessoas; e da existência de instrumentos processuais e procedimentais que 

permitem a concretização, densificação e realização prática, incluindo as esferas política, 

administrativa e judicial, do texto constitucional
120

. 

Tal análise é essencial para esclarecer a importância fundamental que possuem os 

princípios constitucionais para o nosso sistema, uma vez que quando se tem por base um 

ordenamento jurídico de uma constituição escrita, considerada como a ordem jurídica 

fundamental do Estado e da sociedade, deve-se necessariamente ser buscada a concretização e 

aplicação das normas constitucionais, buscando a denominada “realização constitucional”, 

que tem o objetivo de tornar juridicamente eficazes as normas constitucionais, uma vez que 

uma constituição somente será juridicamente eficaz (pretensão de eficácia) através da sua 

efetiva realização
121

. 

Impossível pensar os princípios como valores abstratos que não devem ser 

obrigatoriamente seguidos. Pelo contrário, são os princípios dotados de caráter normativo, de 

modo que a tendência pacifica do constitucionalismo contemporâneo é de convergir para a 

“valoração e eficácia dos princípios como normas-chaves de todo o sistema jurídico”, normas 

essas que não possuem mais um conteúdo inócuo de programaticidade, que no passado 

costumava esvaziar o conteúdo das Constituições no que dizia respeito aos seus valores 

reverenciais, objetivos basilares e princípios cardeais
122

.  

O reconhecimento da normatividade dos princípios e a sua distinção qualitativa 

em relação às regras é um dos grandes símbolos do pós-positivismo. Princípios não são, como 

as regras, comandos imediatamente descritivos de condutas específicas, mas sim normas que 

consagram determinados valores ou indicam fins públicos a serem realizados por diferentes 

meios. E a definição do conteúdo de suas cláusulas termina transferindo para o intérprete uma 
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parcela importante de discricionariedade, impondo-se a atuação do intérprete na definição 

concreta de seu sentido e alcance
123

. 

Assim, ao ressaltar o caráter normativo dos princípios, que atuam como normas-

chaves do sistema jurídico, é possível enfatizar que os princípios constitucionais do 

desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento sócio regional não consistem tão somente 

em normas programáticas que não possuem qualquer espécie de caráter cogente, tratando-se, 

em verdade, de valores fundamentais da ordem jurídica brasileira, que dever ser observado 

tanto em todo o território nacional, bem como por todos aqueles que aqui desenvolvam 

qualquer tipo de atividade no país. 

E nesse ponto, em muitos casos despontará a possibilidade de existirem colisões 

entre as normas constitucionais, tanto as de princípios como as de direitos fundamentais. 

Fenômeno que passou a ser percebido como natural, sobretudo pela sua inevitabilidade, 

no constitucionalismo contemporâneo, tendo em vista que as Constituições modernas tratam-

se de documentos dialéticos, que consagram bens jurídicos que se contrapõem. Nesses casos, 

por exemplo podem ocorrer choques potenciais entre a promoção do desenvolvimento e a 

proteção ambiental, entre a livre-iniciativa e a proteção do consumidor. E quando duas 

normas de igual hierarquia colidem em abstrato, não é possível fornecer, pelo seu relato, a 

solução do problema, devendo a atuação do interprete e aplicador do Direito definir a solução 

no caso concreto
124

. 

De tal modo, a existência de colisões entre normas constitucionais leva à 

necessidade de ponderação. Nessas hipóteses, a subsunção não é capaz de resolver o 

problema, por em tese não ser possível enquadrar normas antagônicas. Tampouco são úteis os 

critérios tradicionais de solução de conflitos normativos (hierárquico, cronológico e da 

especialização) quando a colisão se dá entre disposições da Constituição originária. Neste 

cenário, a ponderação de normas, bens ou valores é a técnica que deverá ser utilizada pelos 

aplicadores do Direito, através da qual ele (i) fará concessões recíprocas, buscando preservar 

o máximo possível de cada um dos interesses em disputa ou, no limite, (ii) procederá 

à escolha do direito que irá prevalecer, no caso concreto, para realizar mais adequadamente a 

vontade constitucional. Destaca-se como conceito-chave para a questão o princípio 

instrumental da razoabilidade
125

. 
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E em relação aos temas associados à promoção do desenvolvimento sustentável, 

essa colisão entre valores constitucionalmente consagrados e diametralmente opostos 

inevitavelmente vai surgir, tendo em vista ambiciona-se conciliar a proteção do meio 

ambiente com o crescimento econômico do país, em respeito à equidade social, aumentando o 

desafio que surge para os nossos gestores na efetivação do desenvolvimento sustentável e 

sócio regional brasileiro, em cumprimento às previsões constitucionais tuteladas em nosso 

ordenamento jurídico, que deverão atuar com razoabilidade buscando preservar o máximo de 

cada um dos interesses em conflito, em vistas a promover a vontade constitucional. 

 

3.2 O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

 

O desenvolvimento encontra-se no cerne da visão de mundo prevalecente em 

nossa época, e é sob sua base que se funda o processo de invenção cultural que permite 

observar o homem como um agente transformador do mundo que o cerca
126

, sendo 

primordial, portanto, a sua importância para o trabalho. 

Assim, antes de tratar especificamente acerca do tratamento constitucional e legal 

conferido aos princípios do desenvolvimento sustentável e sócio regional em nosso 

ordenamento jurídico, é fundamental caracterizar a noção desenvolvimentista que embasou a 

pesquisa, para compreender como as energias renováveis poderão atuar para promover a 

efetivação da vontade constitucional na elaboração das políticas energéticas do país. 

De tal modo, o presente trabalho adotou como paradigma teórico a noção do 

“Desenvolvimento como Liberdade” proposto na obra de Amartya Sen
127

, pelo fato de tratar-

se da concepção mais moderna da atualidade que permeia os debates mundiais acerca do 

desenvolvimento.  

Todavia, é sempre importante ressaltar a grande dificuldade existente em tentar 

criar um modelo único de desenvolvimento econômico e social capaz de abarcar todas as 

realidades vivenciadas mundialmente, considerando que cada país possui características 

próprias, e adota as políticas de desenvolvimentos pensadas e aplicadas mundialmente de 

formas distintas, especialmente porque uma mesma política poderá resultar em resultados 

práticos distintos quando aplicadas em locais com realidades diferenciadas em face da 

influência dos outros aspectos que são também relevantes. 

                                                           
126

 FURTADO, Celso. Introdução ao Desenvolvimento – enfoque histórico-estrutural. São Paulo: Paz e 

Terra, 2000. p. 10.  
127

 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das letras, 2000.  



57 

 

É também por isso que aumenta a importância das ideias defendidas por Amartya 

Sen, que tentam adequar-se às distintas realidades econômicas e sociais dos países, na criação 

dos seus modelos próprios de desenvolvimento.  

A conjuntura que norteia a noção do desenvolvimento como liberdade com o 

advento do século XX é a fixação do regime democrático e participativo como o modelo 

preeminente de organização política; o fato de atualmente ter sido ampliada a expectativa de 

vida das pessoas em relação aos tempos passados; e o fenômeno da globalização, que fez com 

que as diferentes regiões do globo passassem a estar cada vez mais aproximadas, não somente 

em termos de troca, comércio e comunicações, mas também no que diz respeito às ideias e 

ideais interativos
128

. 

Além disso, destaca-se que os problemas novos ainda se encontram convivendo 

com os antigos, visto que vivemos em mundo notadamente opressor que tolhe as liberdades 

individuais de cada um: persiste a pobreza e existem necessidades essenciais não satisfeitas; 

ocorre a disseminação das fomes coletivas e crônicas; observa-se a violação das liberdades 

políticas elementares e das liberdades formais básicas; acontece uma ampla negligência em 

face dos interesses e da condição de agentes das mulheres; bem como se verificam ameaças 

cada vez mais significativas ao meio ambiente e à sustentabilidade da vida econômica e 

social. Privações essas que atingem indiscriminadamente tanto os países ricos quanto os 

pobres, devendo o desenvolvimento ser, por via de regra, o responsável pela diminuição das 

privações sofridas
129

. 

De forma que é necessário “considerar a liberdade individual como um 

comprometimento social” para combater os problemas enfrentados em nossa sociedade 

contemporânea. Quando a expansão da liberdade é observada como o principal fim e meio do 

desenvolvimento, a partir da eliminação dos aspectos que limitem as escolhas e as 

oportunidades das pessoas
130

. 

Observa-se que a partir do Desenvolvimento como Liberdade, de Amartya Sen, 

ocorre verdadeira quebra de valores na noção desenvolvimentista historicamente adotada em 

nível mundial, quando se deixa de conferir relevância tão somente à questão econômica, 

passando a se atribuir valor essencial às questões sociais e humanísticas, bem como de 

qualidade de vida, que passam a encontrar-se imbuídas no conceito de desenvolvimento.  
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Para Amartya Sen a liberdade seria central para o processo de desenvolvimento 

por duas razões: (i) a razão avaliatória, quando a avaliação do progresso deve ser feita 

verificando-se primordialmente se houve aumento na liberdade das pessoas; (ii) a razão da 

eficácia, quando a realização do desenvolvimento depende inteiramente da condição livre de 

agente das pessoas
131

. 

De acordo com a razão avaliatória, o desenvolvimento passa a ser observado 

“como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”. E o enfoque 

das liberdades humanas começa a contrastar com as visões mais restritas de desenvolvimento, 

como aquelas que identificam o desenvolvimento como o crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB), aumento das rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou 

modernização social. Destaca-se que o crescimento do PIB ou das rendas individuais podem 

ser muito importantes ao atuar como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos 

membros da sociedade. Mas as liberdades dependem de outros fatores determinantes, tais 

como as disposições sociais e econômicas (como, por exemplo, os serviços de educação e 

saúde), e os direitos civis (como a liberdade de participar de discussões e averiguações 

públicas, por exemplo)
132

. 

Por isso, a visão da liberdade envolve tanto os processos que permitem a liberdade 

de ações e decisões, quanto as oportunidades reais que as pessoas possuem, em face das suas 

circunstâncias pessoais e sociais para realizar o mínimo que gostariam
133

. 

A razão da eficácia, por outro lado, defende a condição de agente livre e 

sustentável como motor fundamental para o desenvolvimento
134

. Nesse caso, aquilo que as 

pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado substancialmente pelas 

oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e pelas condições 

habilitadoras, como boa saúde, educação básica, incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas
135

. 

Enfatiza-se, assim, a necessidade de ocorrer uma análise integrada entre as 

atividades econômicas, sociais e políticas, ao envolver uma multiplicidade de instituições e 

condições de agente que se relacionam de forma interativa. Destacam-se, por conseguinte, os 
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papeis e as inter-relações das denominadas liberdades instrumentais essenciais, ajudando a 

promover a capacidade geral de uma pessoa, e podendo atuar completando-se mutuamente. 

São elas: as liberdades políticas; as facilidades econômicas; as oportunidades sociais; as 

garantias de transparência; e a segurança protetora
136

. 

Para a obra paradigma, as disposições sociais (que abarcam diversas instituições, 

como o Estado, o mercado, o sistema legal, os partidos políticos, a mídia, os grupos de 

interesse público e os foros de discussão pública, entre outras) devem ser investigadas de 

acordo com a sua contribuição para a expansão e garantia das liberdades substantivas dos 

indivíduos, caracterizados como agentes ativos de mudança e não apenas como meros 

recebedores passivos de benefícios
137

.  

E se a liberdade é o que o desenvolvimento promove, então se verifica a 

existência de um argumento fundamental em favor da concentração nesse objetivo 

abrangente, e não em algum meio especifico ou em alguma lista de instrumentos 

especialmente escolhida. O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de 

privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição 

social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva 

de Estados repressivos
138

. 

É a teoria como liberdade de Amartya Sen a mais moderna e completa da 

atualidade, que será usada como paradigma teórico na elaboração do presente estudo, no 

sentido do que o desenvolvimento deve promover o bem-estar das pessoas, com a melhoria da 

sua qualidade de vida, já que essa sempre foi a sua razão final. E, assim, vencidas as 

considerações iniciais acerca do “Desenvolvimento como Liberdade”, passa-se a avaliação 

jurídica do desenvolvimento sustentável.  

 

3.3 A CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Antes de abordar a noção jurídica do desenvolvimento sustentável adotada em 

nosso ordenamento jurídico, deve ser indicado o conceito consagrado mundialmente, sendo 

essencial nesse intento verificar brevemente o histórico que culminou nos atuais debates sobre 

a questão. 

A princípio, observa-se que o processo de desenvolvimento de todos os países do 

mundo aconteceu essencialmente através de uma grande utilização dos recursos naturais, com 
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base na ideia de que esses recursos seriam infinitos e inesgotáveis, e provocando, 

consequentemente, grande deterioração das condições ambientais do Planeta. O 

desenvolvimento econômico brasileiro não foi diferente, sendo historicamente marcado pela 

degradação e poluição dos recursos naturais, sem qualquer preocupação com a 

sustentabilidade e a preservação do meio ambiente
139

, verifica-se, pois, um modelo de 

desenvolvimento baseado exclusivamente em uma racionalidade puramente econômica. 

Em decorrência da ampliação dos debates sobre os riscos da degradação do meio 

ambiente, no ano de 1972 ocorrem dois fatos representativos no âmbito das discussões acerca 

das políticas de desenvolvimento, a saber: a publicação dos pesquisadores do Clube de Roma 

intitulada “Os Limites do Crescimento” e a Conferência de Estocolmo sobre meio ambiente 

humano. 

O Clube de Roma elaborou no ano de 1972 um dos seus mais conhecidos estudos, 

o relatório denominado “The limits to growth” ou “Relatório Meadows”, responsável por 

ressaltar que a maioria dos problemas relacionados ao meio ambiente humano ocorria de 

forma global e acelerava-se de forma exponencial. Desse modo, o relatório rompeu 

definitivamente com a ideia da ausência de limites para a exploração dos recursos naturais, 

contrapondo-se diretamente à concepção dominante da época direcionada a um crescimento 

contínuo da sociedade industrial
140

. 

No mesmo ano, a Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente de 1972 

consagra a questão, sendo responsável por uma verdadeira mudança de paradigma, quando o 

mundo é alertado acerca das implicações decorrentes da promoção de um desenvolvimento a 

qualquer custo, desassociado de uma preocupação com as consequências futuras desse 

desenvolvimento, sendo o seu objeto principal a preocupação com o crescimento 

populacional, o processo de urbanização e a tecnologia envolvida na industrialização
141

. 

Foi estabelecida a necessidade de ser instituído um ponto de vista e princípios 

comuns capazes de inspirar e guiar os povos do mundo na preservação e na melhoria do meio 

ambiente. E para se atingir uma utilização racional dos recursos naturais disponíveis e, deste 

modo, melhorar as condições ambientais, os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e 
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coordenado do planejamento de seu desenvolvimento, visando assegurar a compatibilização 

do desenvolvimento, com a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente humano, em 

benefício de toda a população
142

. 

Em continuidade às reflexões em tela, e como resultado do trabalho da Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, no ano de 1987 tem-se a 

divulgação do Relatório de Brundtland, também conhecido como “Nosso Futuro Comum”, 

apresentando um conjunto de medidas a serem realizadas em nível internacional para a 

promoção de um modelo sustentável de desenvolvimento, momento no qual surge 

formalmente o conceito de desenvolvimento sustentável, que seria aquele “desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades”
143

. 

Destaca o referido relatório a necessidade de o desenvolvimento dos países 

ocorrerem em três níveis distintos: desenvolvimento econômico, preservação dos recursos 

naturais (proteção ambiental) e promoção da equidade social. Mais do que isso, o relatório 

determina que o principal objetivo do desenvolvimento é satisfazer as necessidades e 

aspirações humanas, atendendo aos interesses básicos da população (alimentos, roupas, 

habilitação, emprego, entre outras), lhes sendo proporcionado, assim, a oportunidade de 

concretizar as suas aspirações para uma vida melhor (melhoria da qualidade de vida da 

população)
144

. 

Em síntese, pode-se afirmar, de acordo com o Relatório “Nosso futuro comum”, 

que o desenvolvimento sustentável advém de um processo de transformação no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e 

futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas em todos os níveis
145

.  

Em que pese tratar-se de um entendimento defendido desde o ano de 1987, as 

ideias são extremamente atuais e coadunam-se perfeitamente com a perspectiva do 
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desenvolvimento como liberdade, utilizada como paradigma para o presente trabalho, que 

como já mencionado assevera que desenvolvimento consiste no processo de expansão das 

liberdades reais que as pessoas efetivamente desfrutam
146

.  

Tal noção apresenta significativo contraste em relação às visões mais restritas de 

desenvolvimento, que associam à complexa questão do desenvolvimento meramente ao 

aspecto econômico, esquecendo-se que as liberdades que as pessoas desejam e desfrutam 

dependem de outros fatores determinantes, tais como as disposições sociais e econômicas, e 

os direitos civis. Nesse caso, não se nega que a industrialização, o progresso tecnológico ou a 

modernização social também possam contribuir substancialmente para a expansão da 

liberdade humana, mas simplesmente atenta-se ao fato de que dela também dependem outras 

influências. Deste modo, o desenvolvimento exige que sejam removidas as principais fontes 

de privação da liberdade, tais como, a pobreza, a tirania, a carência de oportunidades 

econômicas, a exclusão social sistemática, a negligência dos serviços públicos, a intolerância, 

ou a interferência excessiva de Estados repressivos
147

. 

O desenvolvimento não olvida o crescimento econômico experimentado pelos 

países, mas o relativiza, aliando-o a outros fatores, sobretudo de ordem social. De modo que 

“o desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas 

e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente a sua condição de agente”, e essa 

eliminação de privações de liberdades individuais seria constitutiva do desenvolvimento
148

. 

A visibilidade da questão do desenvolvimento foi retomada com a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também 

conhecida como “Cúpula da Terra” ou ECO-92, realizada no Rio de Janeiro no ano de 1992, 

responsável por reafirmar e popularizar o conceito de desenvolvimento sustentável, cujo 

principal objetivo, do mesmo modo que no Relatório Brundtland, foi o de vincular 

desenvolvimento e meio ambiente por meio da conciliação dos três critérios essenciais: 

equidade social, prudência ecológica e eficiência econômica
149

.  

A partir de então foi reconhecido internacionalmente que a proteção ambiental e a 

gestão dos recursos naturais deve ser integrada às questões sócio econômicas da pobreza e do 

subdesenvolvimento, em consonância com a noção de desenvolvimento sustentável já 

propugnada mundialmente, quando finalmente ocorreu a interligação entre desenvolvimento 
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socioeconômico, e as transformações verificadas no meio ambiente tornaram-se pauta 

mundial para um grande número de países
150

.  

A “Cúpula da Terra” colocou em pauta que os problemas ambientais do planeta 

estavam intimamente relacionados com as questões de justiça econômica e social, cujo 

principal objetivo foi a introdução de um programa abrangente e de um novo plano de ação 

internacional para tratar as questões do meio ambiente e do desenvolvimento, que ajudariam a 

pautar a cooperação internacional e os programas de desenvolvimento para o próximo 

século
151

. 

E para promover essa compatibilização entre o meio ambiente e o 

desenvolvimento deverão ser considerados os problemas ambientais inseridos em um 

processo de planejamento, visando atender as exigências de ambos, e observando as suas 

implicações socioculturais, políticas, econômicas e ecológicas. De modo que a políticas 

ambientais tornem-se um instrumento para promover o desenvolvimento, objetivando atingir 

uma gestão racional dos recursos naturais
152

. 

Assim, ao verificar-se a natureza econômica do Direito Ambiental constata-se que 

a preservação e a sustentabilidade da utilização dos recursos naturais deverá buscar assegurar 

elevar a qualidade de vida dos seres humanos que dependem da disponibilidade dos recursos 

naturais para garantir a conservação da própria vida no Planeta. 

Portanto, verifica-se que nos debates sobre desenvolvimento, o meio ambiente, o 

crescimento econômico e a equidade social são conceitos inseparáveis, devendo integrar de 

forma harmoniosa todas as políticas governamentais presentes em nosso ordenamento 

jurídico. E em meio a esse cenário, é fundamental o envolvimento do poder público, da 

iniciativa privada e de toda a sociedade na discussão, proposição e implantação de formas 

renováveis de desenvolvimento, buscando a criação de modelos pautados na ideia da 

sustentabilidade da própria condição da vida humana
153

, garantindo a sobrevivência das 

gerações presentes e futuras em respeito às necessidades da sociedade contemporânea. 
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Nesse caso, a sociedade moderna, no âmbito de um Estado formado sob uma 

concepção essencialmente liberal, não poderia mais dar guarida a noção e ao conceito de 

desenvolvimento, considerando que passou a ser exigido um papel ativo do Estado na 

proteção dos valores ambientais, conferindo outra noção ao conceito de desenvolvimento
154

. 

A proteção do meio ambiente e o fenômeno desenvolvimentista, embasados na 

noção da livre iniciativa, passaram a fazer parte de um objetivo comum, pressupondo a 

convergência de objetivos das políticas de desenvolvimento econômico, social, cultural e de 

proteção ambiental, quando passa a ser almejado um verdadeiro ponto de equilibro entre o 

desenvolvimento social, o crescimento econômico e a utilização dos recursos naturais
155

, 

sendo a Constituição Federal de 1988 o instrumento escolhido para tutelar os novos anseios 

da sociedade brasileira, em conformidade com os debates desenvolvidos mundialmente. 

Desse modo, a Carta Magna de 1988 surge como um verdadeiro marco para a 

consolidação das noções de desenvolvimento defendidas mundialmente, elevando o Brasil a 

um novo patamar na proteção dos recursos ambientais e sociais no contexto global, sendo 

pioneira na questão da proteção dos recursos naturais no país, quando o direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado foi elevado à categoria de direito fundamental do ser 

humano. Nesse sentido, o caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988 determina 

expressamente que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

caracterizado como um bem de uso comum do povo e essencial para garantir a sadia 

qualidade de vida da população, e impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Além disso, o art. 170, VI, 

assevera que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, e que tem por fim assegurar a todos uma existência digna, deverá estar fundada nos 

ditames da justiça social, observando-se o princípio da defesa do meio ambiente
156

.  

Observa-se, assim, que a nossa Carta de Direito tutela em nosso ordenamento dois 

valores que a princípio são diametralmente opostos, a proteção do meio ambiente para as 

gerações presentes e futuras e a ordem econômica, ou seja, o crescimento econômico, que 

deve necessariamente ter por finalidade assegurar uma existência digna a população 

brasileira, estando fundado nos valores da justiça social, devendo, portanto, haver uma 

ponderação entre as normas supracitadas, com base no princípio da razoabilidade, de modo 
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que sejam feitas concessões recíprocas, buscando preservar o máximo possível de cada um 

dos interesses em disputa, na escolha do direito que irá prevalecer para realizar mais 

adequadamente a vontade constitucional
157

. 

Em uma sociedade desregrada, à deriva de parâmetros de livre concorrência e 

iniciativa
158

, o caminho inexorável para o caos ambiental é uma certeza. Nesse caso, não 

existem dúvidas quanto ao fato que o desenvolvimento econômico também é um valor 

precioso da sociedade. Contudo, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico 

devem coexistir, de modo que aquela não acarrete a anulação deste
159

. 

De tal modo, o legislador constituinte de 1988 conferiu um novo tratamento ao 

crescimento das atividades econômicas no país, conferindo importância primordial a 

preservação da qualidade do meio ambiente, porquanto sua contínua degradação implicaria 

necessariamente na diminuição da capacidade econômica do País, bem como na 

impossibilidade da nossa geração, e principalmente das futuras, desfrutarem de uma vida com 

qualidade
160

. 

Confere-se, assim, um novo significado para a noção da livre iniciativa, que 

passou a ser compreendida de forma mais restrita, quando é buscada a coexistência entre o 

desenvolvimento econômico e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem que a ordem 

econômica inviabilize o meio ambiente ecologicamente equilibrado e sem que este obste o 

desenvolvimento econômico
161

. 

O princípio da defesa do meio ambiente na ordem econômica
162

 tem o desígnio de 

assegurar uma existência digna, através da garantia da qualidade de vida da sociedade. O que 

não significa que o princípio tem o escopo de impedir o desenvolvimento econômico, uma 

vez que é fato amplamente cediço que o desenvolvimento de atividades econômicas, na 

maioria das vezes, implicará na geração de algum tipo de degradação ambiental. Todavia, o 

que se busca é minimizá-la, pois pensar de forma contrária significaria dizer que nenhuma 

indústria que venha a deteriorar o meio ambiente poderá ser instalada, e não é essa a 
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concepção que deve ser apreendida do texto, mas sim que as atividades devem ser 

desenvolvidas utilizando-se das melhores práticas da indústria, utilizando os recursos naturais 

de forma sustentável, e a partir de práticas renováveis
163

. 

Além das previsões constitucionais supracitadas, diversos outros dispositivos ao 

longo do seu texto (tais como, o art. 5º, LXXIII; art. 20, II; art. 21, XXIII; art. 24, VI e VIII; 

art. 129, III; art. 174, § 3º; art. 200, VIII; art. 216, V; entre outros) são responsáveis por 

estabelecer um significativo sistema de proteção ambiental em nosso país, a partir da 

definição de instrumentos e competências capazes de promover de forma efetiva a defesa do 

meio ambiente. 

Dessa maneira, de forma sintetizada, é possível afirmar que o desenvolvimento no 

Brasil encontra-se fundamentado sobre os seguintes pilares
164

:  

 

(i) Desenvolvimento nacional (art. 3º, II);  

(ii) Redução das desigualdades regionais e sociais (art. 3º, III);  

(iii) Ordem econômica que tem por fim assegurar a todos existência digna 

em consonância com a preservação ambiental (art. 170, caput c/c VI);  

(iv) Meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput);  

(v) Responsabilidade intergeracional (art. 225, caput).  

 

Nesse intento, o Direito ambiental, analisado sob seu aspecto de intervenção 

econômica, possui uma série de instrumentos específicos que o capacitam a atuar na ordem 

econômica e financeira, visando moldar um novo padrão de desenvolvimento
165

. Tais 

instrumentos encontram-se previstos tanto na Constituição Federal, quanto em todo o 

arcabouço legislativo que surge em nosso ordenamento jurídico visando promover a proteção 

do meio ambiente
166

 e o desenvolvimento social e regional do país
167

.  
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É a partir do reconhecimento da raridade dos recursos naturais, constatada diante 

de suas limitações, escassez e caráter finito, associado ao aumento progressivo de sua 

demanda em decorrência dos processos de produção e consumo, que se deve tentar 

harmonizar o desenvolvimento econômico e social com a conservação ambiental, 

promovendo o desenvolvimento sustentável, a fim de conciliar interesses essenciais, tais 

como: o desenvolvimento integral, a garantia de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e a melhoria da qualidade de vida da população
168

. 

É justamente neste contexto que surgem as normas jurídicas destinadas a proteger 

o meio ambiente e as condições socioeconômicas do país, que devem necessariamente estar 

comprometidas com o desenvolvimento das atividades econômicas que utilizam recursos 

naturais, e ainda preocupar-se com a sua conservação e preservação para o uso das presentes e 

futuras gerações, em consonância com os anseios ditados pelo desenvolvimento sustentável e 

pela necessidade de redução das desigualdades sociais na promoção do desenvolvimento 

regional. 

Observa-se, assim, que o desenvolvimento das atividades econômicas utilizadoras 

dos recursos naturais no país deve estar atrelado a uma preocupação com a questão 

socioambiental, sendo especialmente nas atividades de grande potencial degradador do meio 

ambiente que essa necessidade aumenta
169

. 

Verifica-se que a Constituição de 1988 surgiu em um contexto de grandes 

mudanças políticas e sociais no país, e a partir dela se delineou a formação na nossa matriz 

energética, indicando a base e o incentivo da adoção das fontes renováveis de energia no país, 

e requerendo, por conseguinte, além de forte vontade política e institucional para promover a 

mudança, a formação de um arcabouço legislativo forte e significativo, a fim de modificar a 

nossa matriz energética, formando-se, consequentemente um novo padrão do consumo de 

energia no país, baseado nos valores inafastáveis da proteção do meio ambiente e da 

promoção do desenvolvimento sustentável para as gerações presentes e vindouras. 
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3.3.1 O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito humano 

fundamental 

 

Existem várias conceituações de direitos humanos e direitos fundamentais
170

. 

Adota-se, nesse momento, a concepção defendida por Pérez Luño, segundo a qual os direitos 

humanos são conceituados como um conjunto de faculdades e instituições que, em cada 

momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade 

humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em 

nível nacional e internacional
171

. 

Nesse caso destaca-se que o termo “direitos fundamentais” surgiu inicialmente na 

França no ano de 1770 em meio ao movimento político e cultural que culminou com a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão no ano de 1789. Logo em seguida a 

expressão começou a ganhar relevo na Alemanha, quando se articulou ao sistema de relações 

entre o indivíduo e o Estado, como fundamento de toda a ordem jurídico-política. E é por este 

fato que grande parte da doutrina passou a entender que os direitos fundamentais são aqueles 

direitos humanos positivados nas Constituições estatais
172

.  

Entretanto, deve se ter em mente que “os direitos do homem, por mais 

fundamentais que sejam, são direitos históricos”, que nasceram em determinadas 

circunstâncias, “caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, 

e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas”
173

. Enfatiza-

se, assim, o caráter histórico-político da questão, que sempre terminará por envolver aspectos 

como as ideias, as mentalidades, o imaginário, a ideologia dominante, a consciência coletiva, 

a ordem simbólica e a cultura política da época
174

. 

Dessa forma, uma conceituação estritamente formal, que caracteriza os direitos 

fundamentais tão somente como aqueles reconhecidos expressamente no texto constitucional, 

mostra-se insuficiente inclusive para o caso brasileiro, tendo em vista que a Constituição 
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Federal de 1988 admite expressamente a existência de outros direitos fundamentais que não 

aqueles integrantes do catálogo (Título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais na 

CF)
175

, seja no próprio texto constitucional, seja fora deste, bem como pelo fato de que tal 

conceituação nada revela sobre o conteúdo (isto é, a matéria propriamente dita) dos direitos 

fundamentais
176

. 

De maneira geral é possível utilizar o termo direitos fundamentais para 

caracterizar aqueles direitos dos seres humanos reconhecidos e positivados na esfera do 

direito constitucional positivo de Estado específico, enquanto que a expressão direitos 

humanos estaria relacionada aos documentos de direito internacional, por fazer referência 

àquelas posições jurídicas reconhecidas ao ser humano como tal, independentemente de sua 

vinculação com uma ordem constitucional específica, e que, desse modo aspiram à validade 

universal, para todos os povos e tempos, revelando um caráter supranacional
177

. 

Adverte-se que a reserva do possível, que aparece constantemente como uma 

cláusula restritiva dos direitos fundamentais, pelo fato de limitar aquilo que o individuo pode 

razoavelmente exigir da sociedade, não tem como consequência natural a ineficácia do 

direito, mas expressa simplesmente a necessidade de ponderação deste direito
178

. Situação de 

ponderação que, como já mencionado anteriormente, necessariamente irá acontecer no caso 

do desenvolvimento sustentável, que visa compatibilizar interesses aparentemente 

contraditórios, como garantir o crescimento econômico respeitando a proteção do meio 

ambiente para as gerações presentes e futuras e promovendo a equidade social. 

Nesse cenário, apesar de não existir um consenso doutrinário acerca da temática, 

por questões metodológicas a definição e a diferenciação entre Direitos Fundamentais e 

Direitos Humanos não será mais aprofundada, limitando-nos a compreender que o 

desenvolvimento sustentável é um valor que deve possuir total eficácia em nosso 

ordenamento jurídico, sobretudo do ponto de vista dos Direitos Fundamentais, tendo em vista 

que a garantia a um meio ambiente ecologicamente equilibrado consiste em um direito 

fundamental dos seres humanos, valor esse tutelado expressamente pela nossa Carta 

Magna
179

. 
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Ademais, é de grande valia destacar a amplitude da dimensão dos direitos 

fundamentais, que cumprem essencialmente uma função de direitos de defesa dos cidadãos, 

possuindo uma dupla perspectiva segundo Joaquim Gomes Canotilho, visto que “constituem, 

num plano jurídico-objectivo, normas de competência negativa para os poderes-públicos, 

proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica individual”, e por outro 

lado, “implicam, num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos 

fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar 

agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa)”
180

. 

E esses direitos fundamentais passaram a manifestar-se na ordem institucional em 

três gerações sucessivas, traduzindo verdadeiro processo cumulativo e qualitativo que gerou 

uma nova universalidade material e concreta dos referidos direitos
181

. 

Os direitos de liberdade são os direitos de primeira geração, abrangendo os 

direitos civis e políticos, possuindo como titular o indivíduo, e sendo oponíveis ao Estado, 

caracterizados como direitos de resistência ou de oposição ao poder estatal. Os direitos de 

segunda geração, por outro lado, abarcam os direitos sociais, culturais e econômicos, bem 

como os direitos coletivos ou de coletividades, tratando-se de garantias institucionais. 

Enquanto que os direitos de terceira geração, os direitos de fraternidade, vem à tona diante da 

necessidade do surgimento de novos valores para tutelar a nova dinâmica mundial, sobre 

esses direitos muito bem asseverou Paulo Bonavides
182

: 

 

Dotados de altíssimo teor de humanidade e universalidade, os direitos de 

terceira geração tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto 

direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um 

indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por 

destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua 

afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. Os 

publicistas e juristas já os enumeram com familiaridade, assinalando-lhe o 

caráter fascinante de coroamento de uma evolução de trezentos anos na 

esteira da concretização dos direitos fundamentais. Emergiram eles da 

reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio 

ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade. 

 

Desse modo, o desenvolvimento e a proteção ao meio ambiente consistem em 

direitos de terceira geração, que se encontram englobados nos denominados direitos de 

fraternidade, que se destinam ao gênero humano como um todo. Nesse sentido, é de 
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fundamental importância considerar que assegurar um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para as gerações presentes e futuras, além de ser um direito fundamental, 

caracteriza-se acima de tudo como uma garantia de respeito à melhoria da qualidade de vida 

de todos os cidadãos brasileiros, tratando-se, portanto, de verdadeiro desdobramento da 

aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana
183

, noção basilar do Estado 

Democrático de Direito
184

.  

A partir da constatação de que os recursos ambientais não são inesgotáveis, torna-

se inadmissível que as atividades econômicas desenvolvam-se alheias a esse fato, devendo ser 

almejado, dessa maneira, a coexistência harmônica entre economia e meio ambiente. Permite-

se o desenvolvimento, mas de forma sustentável e planejada, para que os recursos hoje 

existentes não se esgotem ou tornem-se inócuos no futuro
185

. 

Nesse caso, pode-se afirmar quer o princípio do desenvolvimento sustentável tem 

por conteúdo a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem e de suas 

atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e deste com o seu 

ambiente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmo 

recursos que temos hoje à nossa disposição
186

, despontando como verdadeiro direito 

fundamental em nosso ordenamento jurídico. 

 

3.3.2 A necessidade de observação da noção tríplice do desenvolvimento sustentável: 

desenvolvimento econômico, preservação dos recursos naturais e promoção da equidade 

social 

 

Conforme já destacado anteriormente, o Relatório Brundtland, também 

denominado “Nosso Futuro Comum”, resultado do trabalho da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da ONU, no ano de 1987, além de ter apresentado um conjunto 

de medidas a serem adotadas em nível internacional para a promoção de um modelo 

sustentável de desenvolvimento, estabeleceu também o conceito de desenvolvimento 

sustentável mundialmente conhecido, caracterizado como aquele “desenvolvimento que 
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satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades”
187

. 

Em decorrência do conceito supracitado normalmente o desenvolvimento 

sustentável é associado tão somente a dois de seus aspectos essenciais: crescimento 

econômico e proteção do meio ambiente. De modo que se olvida do importante fator que diz 

respeito à equidade social, deixando de serem enfatizadas, na busca pela promoção do 

desenvolvimento, questões essenciais referentes ao aspecto em questão, tais como a melhoria 

da qualidade de vida da população e a diminuição das desigualdades sociais. 

Assim, erroneamente é comumente enfatizado que o desenvolvimento sustentável 

está associado apenas a promover o crescimento econômico, respeitando as características do 

meio ambiente. Em que pese o fato de o próprio Relatório Brundtland supracitado, já destacar 

a necessidade de o desenvolvimento dos países ocorrerem em três níveis distintos: 

desenvolvimento econômico, preservação dos recursos ambientais (proteção ambiental) e 

promoção da equidade social
188

. 

De tal modo, vale salientar que a concepção mais moderna de desenvolvimento 

sustentável é bem mais ampla, e depende diretamente da relação entre as condições e 

características dos ecossistemas e o modelo de organização da sociedade e da economia, com 

suas bases estruturais sendo resultantes de escolhas políticas. Dessa forma, o desenvolvimento 

sustentável pode ser conceituado como o processo de mudança social e elevação das 

oportunidades da sociedade compatibilizado com o crescimento e a eficiência econômicos, a 

conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social, partindo de um notado 

compromisso com o futuro e da solidariedade entre as gerações
189

, nos termos fixados pela 

Constituição de 1988. 

Dessa forma, para se alcançar a sustentabilidade nos processos de 

desenvolvimento adotados pelos países, será indispensável que ocorra um processo de 

crescimento capaz de conciliar a viabilidade econômica, a desejabilidade social e a prudência 

ecológica, respeitando-se os aspectos fundamentais do desenvolvimento sustentável
190

. 
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Ressaltou-se, a partir de então, três aspectos interligados e que apresentam 

características e funções diferenciadas no processo do desenvolvimento, com ênfase nos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais da proposta da sustentabilidade do 

desenvolvimento
191

. 

De tal maneira, a elevação da qualidade de vida e a equidade social constituem 

objetivos centrais do modelo de desenvolvimento, devendo necessariamente atuarem como 

orientação e propósito final de todo esforço de desenvolvimento no curto, médio e longo 

prazos
192

.  E essa desejabilidade social pressupõe a solidariedade sincrônica entre classes 

sociais, o que implica optar por padrões tecnológicos que propiciem uma distribuição mais 

equitativa da renda gerada no país
193

.  

A viabilidade econômica, por outro lado, pressupõe a concepção de sistemas 

produtivos onde os custos de produção, medidos pela produtividade obtida pelo trabalho, 

sejam compatíveis com os níveis de bem-estar social minimamente aceitáveis
194

. Quando a 

eficiência econômica e o crescimento econômico passam a constituir pré-requisitos 

fundamentais, sem os quais não é possível elevar a qualidade de vida com equidade. Dessa 

forma, representam uma condição necessária, embora não suficiente, para o desenvolvimento 

sustentável
195

. 

Por fim, a conservação ambiental consiste em condicionante decisiva da 

sustentabilidade do desenvolvimento e da sua manutenção em longo prazo, sem a qual não é 

possível assegurar qualidade de vida às gerações futuras e à equidade social sustentável e 

contínua no tempo e no espaço
196

. De tal forma, é a prudência ecológica uma exigência da 

necessária solidariedade diacrônica entre gerações, implicando no uso econômico dos 

recursos naturais e renováveis, com base em sistemas de produção onde as leis da natureza 

são respeitadas
197

. O que é corroborado pelo fato de a tutela jurídica do meio ambiente 

acontecer visando “proteger a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de 

vida”
198

. 
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De tal modo, observa-se a importância da adoção da concepção ampla de 

desenvolvimento sustentável prevista pela nossa Carta Magna de 1988 nas políticas 

econômicas de planejamento adotadas no país, sobretudo na política de desenvolvimento 

energético, com a possibilidade da inserção das energias renováveis na matriz energética 

brasileira, permitindo o crescimento econômico, aliado a preservação do meio ambiente e a 

promoção da equidade social, considerando que além de tratar-se de uma fonte renovável 

mais limpa, poderão as fontes renováveis atuarem na redução das desigualdades sócio 

regionais, e na subsequente redução das disparidades verificadas entre as regiões brasileiras, 

tratando-se a seguir pormenorizadamente acerca do desenvolvimento sócio regional, com 

ênfase em sua perspectiva jurídica-constitucional. 

 

3.4 A CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO REGIONAL 

 

Antes de tratar do desenvolvimento sócio regional especificamente, fundamental 

indicar as bases principiológicas que culminaram com a consagração do referido valor em 

nosso ordenamento jurídico, sendo essencial tecer algumas considerações acerca do princípio 

da igualdade, e das suas vicissitudes em face à promoção do desenvolvimento no país. 

De acordo com uma perspectiva liberal, o princípio da igualdade atinha-se à 

proclamação da igualdade de todos perante a lei, com base em uma concepção estritamente 

formal, dissociada do interesse de eliminar as disparidades sociais e econômicas.  

Com o fim do Estado Liberal e o subsequente surgimento do Estado do Bem-estar 

Social, que se inaugura expressamente em 1917 na Constituição do México, e em 1919 na Lei 

Fundamental de Weimar, a concepção do princípio ganha novo relevo, surgindo um novo 

modelo de igualdade que busca reduzir as diferenças que ocorrem em nossa sociedade.  

O constitucionalismo em relação ao princípio da igualdade não deve estar 

limitado à igualdade perante a lei. Se com o Estado Liberal não se conjecturava como poderia 

ser realizada a igualdade, agora a norma desiguala os desiguais para atingir os seus objetivos 

igualitários. Fato que implica em conferir dinamicidade e flexibilidade ao princípio da 

isonomia, quando passamos a compreender a igualdade como um conceito substancial que 

exige proporcionalidade e ponderação em consideração as peculiaridades específicas de cada 

pessoa. 

Na Constituição Federal de 1988 verifica-se a presença do princípio da igualdade 

desde seu preâmbulo, e permeando todo o texto constitucional. Exemplificativamente, 

podemos citar os seguintes dispositivos: Preâmbulo, artigo 3º e incisos I, III e IV, artigo 5º e 
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inciso I, artigo 170 e incisos VII e IX, artigo7º e inciso XX, artigo 37 e inciso VIII, artigo 208 

e inciso V, artigo 227 e inciso II, entre outros. 

Diante da abrangência no direcionamento pela busca pela igualdade em nosso 

ordenamento jurídico, constatada na observação dos artigos supracitados, verifica-se que o 

tratamento conferido ao princípio da igualdade dá margem para que surjam duas formas 

distintas de interpretações do referido princípio constitucional, uma formal e outra material.  

A igualdade perante a lei, e entre as camadas sociais, é conhecida como a 

igualdade formal. Quando a igualdade vincula-se ao princípio da dignidade humana, uma vez 

que dotados de humanidade, todos os indivíduos são sujeitos de direito, devendo obter 

tratamentos igualitários. Porém, a isonomia meramente formal não é capaz de atingir os seus 

objetivos, pois não basta a lei declarar que todos são iguais, deve propiciar instrumentos e 

mecanismos eficazes para a construção da igualdade, devendo, com base na ótica de um 

Estado Democrático de Direito, procurar aproximar os dois tipos de isonomia fixados na 

Carta Magna de 1988, afirmando José Afonso da Silva sobre a questão
 199

. 

 

(...) A igualdade constitui o signo fundamental da democracia. (...) Não 

admite os privilégios e distinções que um regime simplesmente liberal 

consagra. (...) Por isso é que a burguesia, cônscia de seu privilégio de classe, 

jamais postulou um regime de igualdade tanto quanto reivindicara o de 

liberdade. (...) É que um regime de igualdade contraria seus interesses e dá à 

liberdade sentido material que não se harmoniza com o domínio de classe 

em que se assenta a democracia liberal burguesa.  

 

Assim, de acordo com a Constituição Federal de 1988 o princípio da igualdade 

significa propiciar um tratamento legislativo e jurídico igualitário aos iguais e, por questão de 

justiça, da mesma forma tratar os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades. 

Esta é a denominada igualdade material ou substancial, que exige uma igualdade real e 

efetiva, entre todos os homens, perante os bens da vida. 

Sobre essa questão, José Joaquim Gomes Canotilho afirma expressamente que
200

: 

 

(...) A obtenção da igualdade substancial, pressupõe um amplo 

reordenamento das oportunidades: impõe políticas profundas; induz, mais, 

que o Estado não seja um simples garantidor da ordem assente nos direitos 

individuais e no título da propriedade, mas um ente de bens coletivos e 

fornecedor de prestações.  
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Compreendeu-se, portanto, que não bastava que a Constituição trouxesse 

formalmente descrito que todos são iguais perante a lei, proibindo tratamentos diferenciados, 

devendo a Constituição obrigar o Estado a discriminar (positivamente) as pessoas de tal forma 

que implicasse na promoção de uma igualdade eficaz. 

E sobre o tema específico desse trabalho, sendo um viés da garantia constitucional 

da igualdade, destaca-se que o artigo 3º, incisos III e IV, determina como objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, a erradicação da pobreza e da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. E complementa que na 

busca pelo Estado de bem estar social, deverá haver a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação
201

. 

Além disso, o artigo 170, inciso VII, também da Carta Magna, determina que a 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, deverá 

obrigatoriamente observar e defender o princípio da “redução das desigualdades regionais e 

sociais”
202

, consagrando o desenvolvimento sócio regional como um princípio vetor de toda a 

ordem econômica brasileira, devendo, de tal forma, pautar as ações daqueles que 

desenvolvem qualquer tipo de atividades econômicas no país. 

Assim, não existem controvérsias acerca do fato de a promoção do 

desenvolvimento sócio regional do país e a subsequente redução das desigualdades sociais 

constituírem objetivos que devem ser perseguidos pela República Federativa do Brasil, uma 

vez que se trata de previsão constitucional expressa
203

. Além disso, conforme ressaltado em 

tópico específico, trata-se de verdadeiro corolário do princípio constitucional do 

desenvolvimento sustentável, sobretudo no que diz respeito ao seu viés social e à necessidade 

de promoção da equidade social, devendo, assim, pautar as políticas de desenvolvimento 

brasileiras
204

. 

Deve o Brasil adotar prestações positivas que visem materializar a democracia 

econômica, social e cultural, com a finalidade de concretizar na prática a dignidade da pessoa 

humana, tendo em vista que promover o desenvolvimento sócio regional trata-se de 

verdadeiro desdobramento da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana
205

, ao 

passo que a sua promoção implica necessariamente na melhoria da qualidade de vida da 
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população brasileira, despontando, desse modo, como elemento formador e norteador de todo 

o Estado Democrático de Direito
206

. 

Não obstante, na prática, as dificuldades para atingirem-se tais objetivos são 

claras, apresentando o Brasil índices bastante preocupantes de desigualdades entre as suas 

regiões
207

, o que pode ser vislumbrado inclusive com base nos discrepantes índices de 

desenvolvimento humano
208

 apresentados pelo país demonstrando as notáveis diferenças 

existentes entre as regiões brasileiras
209

. 

E diante da necessidade de o Estado brasileiro promover o desenvolvimento sócio 

econômico do país, surge o desafio de enfrentar a difícil questão das desigualdades regionais 

verificadas no Brasil. Situação essa agravada pela evolução histórica do processo de 

desenvolvimento aqui adotado, que apresenta um caráter socialmente excludente
210

. 

A grave situação de desigualdade advém diretamente do processo de 

desenvolvimento sócio econômico aqui implantado, tendo em vista que, até o início do século 

XX, as principais atividades econômicas eram direcionadas para o exterior, e 

consequentemente, não existia uma ligação entre os mercados internos do país, ficando o 

processo de industrialização restrito a apenas algumas áreas dentro do Brasil
211

, e criando-se 

consequentemente uma grande parcela de Estados, social e economicamente, excluídos da 

evolução até então vivenciada pelo país.  
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Observa-se que as regiões mais favorecidas foram as que desenvolveram as 

atividades industrializadas mais vantajosas economicamente, no caso do Brasil, àquelas 

associadas ao ciclo agroexportador que estava em evidência no início do processo de 

industrialização: o café. Deste modo, a região Sudeste foi extremamente beneficiada, por ser o 

centro da produção de café e da administração do país.  

Destaca-se que não somente a questão da produção cafeeira, mas também outros 

aspectos foram relevantes para a acentuação das nossas diferenças regionais, e nesse caso, foi 

também a região Sul bastante privilegiada, uma vez que, em decorrência da grande liberdade 

que o imigrante possuía para trabalhar e desenvolver suas atividades econômicas, verificou-se 

também nessa área índices mais expressivos de desenvolvimento econômico.  

De tal modo, as regiões Sul e Sudeste vivenciaram um processo de crescimento e 

urbanização completamente distinto, e em um padrão bastante superior, em relação às demais 

regiões do país, o que reflete até os dias atuais o cenário das graves desigualdades sociais 

apresentadas ao longo do território nacional. 

Nessa perspectiva de grandes desigualdades regionais no país, o Nordeste 

brasileiro firmou-se historicamente como uma região que apresentava forte desigualdade 

social e elevada concentração de renda. De modo que há muito tempo se discutem renováveis 

de políticas que possam amenizar este quadro, promovendo o desenvolvimento efetivo da 

região
212

. 

Também em uma situação peculiar, a região Amazônica apresenta um nível de 

desenvolvimento inferior em relação às demais regiões do país. E no seu caso específico, em 

razão de o seu território encontrar-se praticamente despovoado inicialmente, observa-se que 

diferentemente das outras regiões do país, os esforços iniciais foram direcionados 

primordialmente para promover a sua ocupação efetiva, ficando o processo de 

                                                           
212

 O sistema econômico Nordestino foi historicamente submetido a um processo cujas características essenciais 

persistem até os dias atuais.  Nessa região, a estagnação da produção açucareira terminou por aumentar a 

tendência imigratória para o interior, diante da possibilidade da pecuária receber os novos contingentes 

populacionais em face da abundância das terras disponíveis e da implementação de uma economia 

essencialmente voltada para a subsistência de sua população. Assim, o sistema de pecuária extensiva provocou 

uma involução nas formas de divisão do trabalho e especialização, acarretando um retrocesso inclusive nas 

técnicas artesanais de produção. De tal modo, de um sistema econômico de alta produtividade, verificado em 

meados do século XVII com a indústria açucareira, o Nordeste foi se transformando gradativamente, a partir do 

lento processo de decadência dessa indústria, em uma economia em que a maior parte da população produzia 

apenas o necessário para subsistir. (FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 34 ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007. p. 106). 
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desenvolvimento e crescimento econômico em um papel secundário, e conduzindo a região 

Norte a índices bastante alarmantes de desigualdade
213

.  

A lógica desenvolvida historicamente foi essencialmente excludente e desigual, 

tratando-se de uma situação bastante preocupante, que deve evidentemente ser combatida pelo 

Estado brasileiro, tendo em vista que não é possível que coexistam no âmbito de um mesmo 

país, um sistema industrial regionalizado e economias primárias subordinadas a esse sistema, 

pelo fato de que as relações econômicas entre uma economia industrial e economias primárias 

tendem necessariamente a resultar em formas de exploração
214

. 

A mudança da concepção histórica adotada no país somente foi possível a partir 

de um processo de conscientização e mobilização da sociedade brasileira acerca da situação 

de abandono observada tanto na Região Nordeste quanto na Região Norte no que diz respeito 

às políticas nacionais de promoção do desenvolvimento, o que terminou por resultar no atraso 

crescente das referidas Regiões, em detrimento dos avanços observados nas áreas mais 

desenvolvidas do país
215

. 

É de fundamental importância ressaltar a inadmissibilidade da manutenção da 

concepção vigente segundo a qual o Nordeste não passa de um problema para o país. É 

impossível esquecer todo o aspecto histórico-evolutivo que permitiu o pleno desenvolvimento 

da região do Centro-Sul, renunciando não somente ao entendimento sobre as raízes no nosso 

país, mas também condenando uma enorme massa da população brasileira à frustração e à 

miséria
216

. 

Deve-se destacar ainda que as políticas de desenvolvimento diferenciadas para o 

Nordeste recebiam criticas especialmente pelo caráter nitidamente separatista com que eram 

tratadas. Concepção separatista essa que não merece prosperar, tendo em vista que “uma 

política para o Nordeste é acima de tudo uma política para o Brasil”, enfatizando-se deste 

modo a necessidade de defender uma maior integração no desenvolvimento do Nordeste com 
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o Brasil, reduzindo as desigualdades e amenizando a pobreza e o atraso econômico da 

região
217

. 

Observa-se, que a superação das desigualdades sócio regionais consiste em 

problema histórico brasileiro, que diante de diversos processos evolutivos terminou por 

conduzir a concentração regional da produção e da renda no país, e a intensificar as 

desigualdades formando um padrão macrorregional que diferenciou acentuadamente as 

regiões Norte e Nordeste, e em certa medida o Centro-Oeste, das regiões Sul e Sudeste
218

, 

gerando o grande aprofundamento no hiato que separa as regiões brasileiras, fato agravado 

pela ausência de uma estratégia de desenvolvimento regional, de integração nacional e de 

redução das desigualdades socioeconômicas no território brasileiro, exigidos para permitir a 

construção de uma nação solidária e coesa, devendo, por conseguinte, um dos eixos centrais 

da estratégia de desenvolvimento do país pautar-se na redução dessas desigualdades. 

Nesse caso, tem o Brasil desenvolvido e aprimorado suas políticas regionais. 

Entretanto, verifica-se que essas políticas têm priorizado os aspectos econômicos e 

negligenciado os aspectos políticos que envolvem a questão, tendo em vista que a persistência 

das desigualdades regionais, apesar dos avanços econômicos conquistados ao longo dos 

últimos cinquenta anos, demostra claramente a necessidade de requalificar essas políticas 

observando mais detidamente sua dimensão política
219

, enfatizando, dessa forma, aspecto 

fundamental que muitas vezes é esquecido: a vontade institucional e política de reduzir as 

desigualdades entre as regiões brasileiras. 

De tal modo, fundamental enfatizar as medidas específicas adotadas pelo Governo 

brasileiro para enfrentar a questão das desigualdades sócio regionais, através da análise 

preliminar da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), com o objetivo final 

de destacar como as fontes renováveis de energia poderão atuar na redução das desigualdades 

sócio regionais e na promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil, em respeito aos 

valores consagrados expressamente na Constituição Federal de 1988. 

 

                                                           
217

 FURTADO, Celso. O Brasil Pós-“Milagre”. Coleção Estudos Brasileiros, v. 54. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1981. p. 121. p.119. 
218

 CAMPOS, Antônio Carlos de; GUALDA, Neio Lucio Peres; SANTOS, Francisca Lia Girão. Diretrizes de 

Desenvolvimento para o Nordeste: as ideias de Furtado frente ao Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Sustentável do Nordeste. Disponível 

em:<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/eventos/forumbnb2011/docs/2011_diretrizes_de_desenvolviment

o.pdf>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2012. p. 10. 
219

 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. A PNDR em dois tempos: A experiência apreendida e o 

olhar pós 2010. Brasília: Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional, 2010. p. 8. 



81 

 

3.4.1 A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) 

 

Requer-se que o Estado brasileiro crie uma estratégia de desenvolvimento, 

indicando qual será o direcionamento do crescimento econômico desejado para o país. E 

assim, exige-se que sejam estabelecidos o conjunto de metas, instrumentos e 

responsabilidades explicitadas em um programa de políticas públicas, que seja percebido pela 

sociedade como factível, legítimo e objeto do comprometimento governamental. Tal política, 

quando bem elaborada, permitirá a redução dos riscos e prazos dos investimentos, 

incrementará a sua eficiência, bem como poderá orientar e dar consistência intertemporal às 

políticas, atividades e investimentos do setor público, melhorando a qualidade da gestão e a 

eficiência dos seus gastos
220

, de modo que comecemos finalmente a trabalhar em nosso país 

com políticas de Estado, e não com políticas de governo. 

O desenvolvimento econômico que deve ser objeto das estratégias 

governamentais deve buscar simultaneamente um crescimento rápido e autossustentado, a 

transformação da estrutura econômica, o avanço tecnológico, o progresso institucional, a 

melhoria dos indicadores sociais, e a sustentabilidade ambiental
221

. Tendo em vista que o 

designío final de uma estratégia de desenvolvimento não deve ser outro senão a construção de 

uma sociedade democrática, tecnologicamente avançada, com a garantia de emprego e 

moradia dignos para todos, ambientalmente planejada, que permita uma justa distribuição de 

renda e da riqueza, com igualdade plena de oportunidades e um sistema de seguridade social 

de qualidade e universal – cujas partes imprescindíveis devam ser sistemas gratuitos de saúde 

e educação para todos os níveis e necessidades. Busca-se, portanto, o denominado Estado de 

bem-estar social
222

, quando os direitos básicos dos cidadãos são efetivamente garantidos, em 

compatibilidade com as ideias do desenvolvimento como liberdades, defendidas por Amartya 

Sen
223

. 

Nesse diapasão, para atingir o desenvolvimento nacional pleno deve-se retomar a 

estratégia de examinar o território brasileiro em sua totalidade, observando as dinâmicas 
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recentes e os fatores históricos que levaram à atual configuração, caracterizada por profundas 

desigualdades entre as macrorregiões do País
224

.  

E com o objetivo de atender as previsões constitucionais de diminuir as 

desigualdades sociais e regionais, promover o desenvolvimento nacional, e garantir a 

dignidade da pessoa humana
225

, o Governo brasileiro passa a atuar na busca efetiva pela 

redução do hiato existente entre as regiões brasileiras, especialmente no que tange ao 

desenvolvimento sócio regional, pautando o referido princípio como um dos eixos centrais da 

estratégia de desenvolvimento do País. 

Por isso, começa a ser idealizado o surgimento de uma política de Estado a ser 

adotada pelo Brasil com o escopo de reduzir as desigualdades sócio regionais e de considerar 

os verdadeiros potenciais de crescimento e desenvolvimento das regiões brasileiras, 

utilizando-se de maneira mais adequada das características particulares de cada região, o que 

tem importância fundamental para garantir o pleno desenvolvimento nacional, sobretudo em 

um país de dimensões continentais como o é o caso do Brasil
226

.  

E para criar um plano de ação voltado para o desenvolvimento do país, torna-se 

fundamental defender a preservação da integridade do território nacional
227

. O Nordeste 

contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento da Região Sul e Sudeste, não sendo 

admissível que a atual situação de desigualdade seja mantida, devendo, deste modo, serem 

reduzidas as disparidades verificadas, ao dinamizar as regiões brasileiras e distribuir de forma 

mais equânime as atividades produtivas desenvolvidas no âmbito do território nacional, a 

partir da apresentação de diretrizes que proponham mudanças estruturais com o objetivo de 

reduzir as desigualdades entre as regiões
228

.  

Nesse cenário, no final do ano 2003, cria-se a Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR), produzida originalmente como um documento para 

iniciar a discussão sobre o tema. De início o documento original da PNDR foi responsável por 

estabelecer as seguintes premissas: a necessidade de promover, integrar e articular as 

instituições de governo para reduzir as desigualdades regionais; o imperativo de serem 
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adotadas estratégias de ação em múltiplas escalas geográficas (em contraposição ao modelo 

tradicional de olhar para as macrorregiões do país, sobretudo Norte, Nordeste e 

Centro‐Oeste); e por fim, a busca pela consolidação da PNDR como política de Estado, e não 

somente como política de governo, para garantir a sustentabilidade e continuidade do 

processo de desenvolvimento
229

. 

E somente a partir do surgimento do Decreto n.º 6.047, de 22 de fevereiro de 2007 

ocorre a institucionalização da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) como 

política de Governo, cujo objetivo precípuo consiste em reduzir as desigualdades de nível de 

vida entre as regiões brasileiras, bem como de promover a equidade no acesso de 

oportunidade de desenvolvimento, paradigmas esses que deverão necessariamente orientar os 

programas e ações do governo brasileiro nos moldes do que determina o inciso III do art. 3º 

da Constituição Federal de 1988
230

. 

Com o desenvolvimento da PNDR passou a ser considerado todo o conjunto do 

território brasileiro, e não somente regiões especificas e determinadas, o que permitiu que as 

ações e os programas implementados pelos governos fossem regulados a partir de um 

referencial nacional comum, capaz de produzir os efeitos desejados na redução das 

desigualdades regionais do País. 

Adotou-se com a PNDR as estratégias de “estimular e apoiar processos e 

oportunidades de desenvolvimento regional, em múltiplas escalas”, assim como de “articular 

ações que, no seu conjunto, promovam uma melhor distribuição da ação pública e 

investimentos no Território Nacional, com foco particular nos territórios selecionados e de 

ação prioritária”, que deveriam convergir para o objetivo comum de promover a inclusão 

social e aumentar a produtividade, a sustentabilidade ambiental e a competitividade 

econômica
231

.  

Para atender aos objetivos da PNDR, foram organizadas ações em múltiplas 

escalas, desde a supranacional à local, passando pela nacional, macrorregional e sub-

regional
232

. Determinou-se também a existência de territórios de ações prioritárias aos quais 

se daria uma atenção especial e imediata, com o objetivo comum de diminuir as disparidades 

sociais e regionais observadas no país
233

. 
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Destaca-se ainda a criação da Câmara de Políticas de Integração Nacional e 

Desenvolvimento Regional, do Conselho de Governo, pelo Decreto n.º 4.793, de 23 de julho 

de 2003, com o escopo de formular políticas públicas e diretrizes de integração nacional e 

desenvolvimento regional, bem como de promover a coordenação e a articulação das políticas 

setoriais com impacto regional, visando reduzir as desigualdades inter e intra-regionais
234

. 

A Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional 

possui uma série de atribuições fixadas legalmente após as alterações trazidas pelo Decreto n.º 

6.047/2007, tais como a fixação de diretrizes para a operacionalização da PNDR; a articulação 

com as políticas setoriais, com vistas à convergência de suas ações para o benefício das áreas 

definidas como prioritárias; a proposição de critérios e a aprovação das diretrizes para a 

aplicação dos instrumentos financeiros necessários à PNDR; e a apreciação dos Relatórios de 

Monitoramento dos planos, programas e ações da PNDR
235

. 

Desse modo, surgiram as políticas públicas do Governo idealizadas para abranger 

tanto macrorregiões do país, com a criação de planos específicos para a região Nordeste 

(Plano estratégico de desenvolvimento sustentável do Nordeste – PNDE), e para a região 

Amazônica (Plano Amazônia Sustentável – PAS), como também para abarcar mesorregiões, 

diferenciadas por serem áreas que mereciam tratamento prioritário em função de determinada 

característica climática, como o Semiárido (Plano Estratégico de Desenvolvimento do 

Semiárido – PDSA), ou por tratar-se de uma mesorregião específica que merecia especial 

atenção (Planos específicos de desenvolvimento sustentável para os vales do Jequitinhonha e 

Mucuri e o Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Mesorregião dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri). 

Entretanto, é fundamental advertir que a estratégia estabelecida desde o ano 2003 

e institucionalizada no ano 2007 ainda se encontra em processo de consolidação, tendo em 

vista que a reflexão sobre a questão regional é de longa maturação, e que a PNDR, apesar de 

sua importância no contexto da retomada do planejamento governamental, não foi concebida 

como instrumento isolado
236

.   

De forma que existe ainda um caminho muito longo a ser percorrido para o 

avanço da PNDR. Nesse caso, em que pese os notáveis avanços já verificados, tendo em vista 

que a questão territorial finalmente ganhou espaço no âmbito dos governos, tanto federal 

quanto estadual, os desafios a serem contornados ainda são bastante significativos, surgindo 
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as fontes renováveis de energia como uma opção atrativa para atender aos objetivos 

constitucionais, como será observado a seguir. 

 

3.5 FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA, REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SÓCIO 

REGIONAIS E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BRASIL 

 

Em decorrência do aumento gradativo dos preços dos combustíveis fósseis 

causado pela redução de sua oferta que se verifica um esforço mundial em buscar fontes 

renováveis de energia que permitam reduzir problemas de ordem econômica, ao mesmo 

tempo em que trabalham com as questões sociais, de geração de emprego, renda, e 

ambientais, de mudanças climáticas e poluição
237

. 

Diante do cenário exposto, ressalta-se a possibilidade de inserção das energias 

renováveis na matriz elétrica brasileira como verdadeiro vetor para a promoção do 

desenvolvimento sustentável e sócio regional do país, na formação de um perfil energético 

mundialmente mais desejável em face das atuais exigências do mercado consumidor 

internacional, transformando finalmente o Brasil em verdadeiro exemplo para os demais 

países. 

Para tanto, é de fundamental importância atuar em parceria com os planos de 

desenvolvimento das regiões brasileiras, que normalmente apresentam um direcionamento 

semelhante, convergindo para a consecução de objetivos comuns, de promover a inclusão e o 

desenvolvimento; estimular a competitividade do setor produtivo regional; utilizar as 

vantagens naturais de cada região (de forma micro ou macro); garantir a formação da 

infraestrutura física urbana, de transportes e de comunicação necessárias a assegurar a 

integração interna e externa; e promover a sustentabilidade socioambiental e a inclusão social. 

A questão energética também surge como fator essencial para que sejam atingidos 

os objetivos supramencionados. No caso específico do Nordeste, a disponibilidade de energia 

a preços competitivos surge como um dos principais elementos condicionadores das 

possibilidades de crescimento da sua economia, em decorrência da excessiva dependência de 

fontes hídricas da matriz energética regional, que consiste justamente no elemento mais 

crítico da área, pela sua escassez
238

. 
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A região Amazônica, do mesmo modo, após o cenário inicial no qual os interesses 

da área direcionavam-se simplesmente para o seu povoamento, apresenta hoje 

aproximadamente 20 milhões de habitantes, a maioria dos quais morando em áreas urbanas
239

, 

fato que impõe a observação de propostas diversificadas para a região, incluindo a garantia da 

sustentabilidade energética para permitir o pleno desenvolvimento de sua economia. 

Desse modo, são estabelecidas as seguintes linhas de atuação na área da energia: 

garantir a disponibilidade energética para viabilizar o desenvolvimento sustentável; articular 

ações de políticas integradas buscando a universalização do uso de energia; investir em 

pesquisa e desenvolvimento de fontes de energias renováveis, estabelecendo padrões em 

eficiência energética para todas as aplicações, construções e veículos consumidores de 

energia; construir uma política que viabilize as fontes renováveis de energia, com incentivos 

econômico-financeiros; promover o uso de fontes renováveis e ampliar sua participação na 

matriz energética regional; e aumentar a eficiência global do uso da energia. 

Nesse cenário, as perspectivas com a utilização de fontes renováveis, em 

substituição de uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis, surge como a grande 

resposta para as previsões constitucionais aqui analisadas de promoção do desenvolvimento 

sustentável e de diminuição das desigualdades sócio regionais brasileiras.  

É de se recordar que de acordo com o que ficou definido pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, com o Relatório Bruntland, o desenvolvimento 

sustentável seria aquele “desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”
240

. Mais 

que isso, foi destacada a necessidade de o desenvolvimento dos países ocorrerem em três 

níveis distintos: desenvolvimento econômico, preservação dos recursos ambientais (proteção 

ambiental) e promoção da equidade social
241

, ganhando destaque a dimensão social do 

desenvolvimento, que exige a diminuição das desigualdades sociais, objetivo que deve ser 

atingido a partir da promoção do desenvolvimento sócio regional brasileiro. 

Portanto, diante da dependência extrema das atividades produtoras de energia na 

utilização dos recursos naturais, e da impossibilidade de extinguir o exercício de tais 

atividades econômicas, pelo fato de indispensáveis para a promoção do bem estar da 
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população, torna-se essencial o incentivo à adoção das fontes renováveis de energia 

renováveis em respeito à necessidade de continuidade dessas atividades econômicas e na 

busca efetiva pelo desenvolvimento sustentável. 

Todavia, apesar dos notáveis benefícios decorrentes da substituição da matriz 

energética brasileira, conforme já observado, são muitos os impactos ocasionados pelas fontes 

renováveis de energia, especialmente em face de sua análise local. De modo que é 

indispensável que a referida mudança ocorra respeitando as balizas constitucionais e 

ambientais brasileiras, para que o crescimento econômico converta-se em verdadeiros 

benefícios para a sociedade brasileira. 

Na atualidade meio ambiente e desenvolvimento são conceitos inseparáveis, 

devendo integrar de forma harmoniosa todas as políticas governamentais presentes em nosso 

país. Assim, visando combater os prejuízos ocasionados pelas mudanças climáticas o 

Ministério do Meio Ambiente, associados aos demais Ministérios associados à questão 

energética desenvolvem projetos nesse sentido, como é o caso do Programa de Incentivo às 

Fontes Renováveis de Energia – PROINFA; do Programa do BIODIESEL; do Programa 

Nacional de Conservação da Energia Elétrica – PROCEL; do Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE; do Programa Nacional de 

Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e do Gás Natural – CONPET, entre 

outros
242

. 

Há a necessidade de oferecer efetividade aos princípios supracitados, sendo assim, 

para assegurar o seu cumprimento deverá existir um mecanismo institucional de fiscalização 

das atividades, de modo que se possa aferir se as normas previstas na legislação em vigor, 

concernentes à proteção do meio ambiente e a redução das desigualdades sócio regionais, 

estão sendo corretamente observadas pelos empreendedores, devendo ainda ser comprovada a 

sustentabilidade do empreendimento ao longo do exercício de toda a atividade
243

. 

Destarte, as fontes renováveis de energia despontam como a grande oportunidade 

da atualidade para garantir a disponibilidade energética para o país, sobretudo pela sua 

característica peculiar de adaptar-se ao perfil natural e às necessidades de cada região, diante 

da grande diversidade de fontes disponíveis, devendo, para tanto, serem respeitadas as 

previsões constitucionais e legais que disciplinam o desenvolvimento das atividades 

econômicas realizadas no país. 
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4 REGIME JURÍDICO APLICÁVEL ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS NO BRASIL 

 

Não existem controvérsias quanto ao fato de que a energia do século XXI não 

pode mais ser predominantemente de origem fóssil, sendo ponto pacífico a necessidade 

hodierna de modificação da matriz energética mundial, sob pena de ser ainda mais agravado o 

problema das mudanças climáticas. Entretanto, resta saber se haverá interesse político, 

econômico e institucional para tanto, havendo ainda um longo caminho a ser percorrido para 

que ocorram avanços significativos no uso das fontes renováveis de energia capazes de inserir 

o mundo em uma nova economia, na qual os limites ambientais do planeta sejam efetivamente 

respeitados. 

Observa-se, portanto, que o grande desafio mundial da atualidade é conseguir 

garantir a sustentabilidade energética dos países de forma sustentável, a partir da adoção de 

técnicas que possibilitem gerar uma baixa emissão de carbono, e, ao mesmo tempo, prover 

segurança energética a um número cada vez maior de habitantes, sendo fundamental e urgente 

a implementação de políticas públicas de incentivo às energias renováveis e limpas, para 

finalmente serem vencidas as práticas históricas de degradação ambiental com a exploração 

de combustíveis fósseis para geração de energia. 

E conforme se ressalvou o caput do art. 225 da nossa Carta Magna determina o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano fundamental, 

que consiste em bem de uso comum do povo e essencial para garantir a sadia qualidade de 

vida da população. Além disso, o art. 170 assevera que a ordem econômica, que tem por fim 

assegurar a todos uma existência digna, deverá estar fundada nos ditames da justiça social, 

observando o princípio da defesa do meio ambiente, bem como o princípio da redução das 

desigualdades regionais e sociais (art. 170, VI, CF)
244

. 

É neste contexto que surgem as normas jurídicas destinadas a proteger o meio 

ambiente e a indicar como se dará a prestação dos serviços de energia no país, que devem 

necessariamente estar comprometidas com o desenvolvimento das atividades econômicas que 

utilizam os recursos naturais, e ainda preocupar-se com a sua conservação e preservação para 

o uso das presentes e futuras gerações, em consonância com os anseios ditados pelo 

desenvolvimento sustentável. 

Em continuidade a nossa Constituição ao tratar da nossa ordem econômica e 

financeira adverte que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado somente será 

permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

                                                           
244

 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília, 1988. Arts. 225 e 170. 



89 

 

coletivo (ressalvando-se evidentemente os casos previstos na Constituição). No entanto, 

resguarda a função do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, 

responsável pelo exercício das funções de fiscalização, incentivo e planejamento
245

.  

Com base nas premissas supracitadas o presente capítulo tem o escopo de analisar 

o arcabouço regulamentar e legislativo que permitirá a solidificação da implantação das fontes 

renováveis de energia no país, visando evitar abusos, estabelecer padrões, proteger a 

qualidade e a confiabilidade do setor, lançando as bases para a modificação da nossa atual 

matriz energética. 

O respeito às balizas constitucionais e legais possui relevância fundamental diante 

da necessidade de dinamizar, promover os avanços tecnológicos, e fixar diretrizes 

convergentes para as atividades energéticas, com vistas a garantir o avanço da produção, e a 

maximização dos fins sociais visados pela legislação, em consonância com os ditames 

previstos pela nossa Carta Magna de 1988. 

De tal modo, o presente capítulo irá avaliar o marco legal que regula as fontes 

renováveis de energia no país ressaltando os principais diplomas normativos presentes em 

nosso ordenamento jurídico para disciplinaR o setor. Em seguida será analisada a 

competência legislativa constitucional, para ser avaliada de forma mais detalhada a Lei nº 

10.438, de 26 de abril de 2002, que instituiu o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

de Energia Elétrica (PROINFA), cujo objetivo é aumentar a participação da energia elétrica 

gerada a partir de unidades de produção baseadas em biomassa, energia eólica e em pequenas 

centrais hidrelétricas (PCHs); a Política Energética Nacional, criada pela Lei nº 9.478, de 06 

de Agosto de 1997; bem como o Projeto de Lei n.º 630 de 2003 que pretende criar uma lei 

geral das fontes renováveis de energia, modificando de maneira significativa o marco 

regulatório do setor. 

A seguir, avaliar-se-á problemática ambiental, observando os aspectos relativos à 

tributação ambiental atuando como instrumento indutor da modificação da atual matriz 

energética e da implementação das fontes renováveis de energia, do mesmo modo que serão 

observadas as exigências do licenciamento ambiental da área, que tem o desígnio de garantir a 

atuação compatibilizada das empresas produtoras com a necessidade de proteger os recursos 

naturais do país. Ademais, observar-se-á algumas das implicações econômicas latentes, no 

que diz respeito aos leilões de energia e a necessidade de evitar a competição entre as fontes 
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renováveis, e as regras que fixam a compensação econômico financeira para os municípios 

produtores. 

Por fim, serão apontados os novos desafios para o setor, destacando-se a 

necessidade de garantir a segurança jurídica e institucional capaz de atrair os investimentos 

nas energias renováveis, enfatizando a necessidade de tornar tais fontes economicamente 

atrativas, bem como de realizar investimentos em novas tecnologias e em eficiência 

energética. Tudo isso com o objetivo de precípuo de avaliar se as práticas adotadas estão 

seguindo os valores constitucionais que devem vigorar para o setor. 

 

4.1 MARCO LEGAL DAS FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 

 

A busca por renováveis às fontes tradicionais de produção de energia abre 

caminho para um novo mercado no País, que exige consequentemente uma regulamentação 

específica para tratar a questão. Ainda em seus primeiros passos, mas com imenso potencial, a 

geração que aproveita a irradiação solar (fotovoltaica), a força dos ventos (eólica), a força das 

águas (hidrelétrica) e a biomassa tem no Brasil o cenário ideal para desenvolver-se, 

necessitando, sobretudo do fortalecimento político e institucional indispensável para o seu 

pleno desenvolvimento, sendo mister analisar nesse momento os atuais marcos legais que 

disciplinam a questão no país. 

Dessa maneira, cumpre realizar uma breve análise acerca da atual situação 

regulamentar no que tange respeito à adoção de fontes renováveis de energia no país, com 

base na legislação esparsa, disponível e pertinente sobre a temática, mas que desconsidera as 

particularidades apresentadas por cada fonte de energia renovável, como será observado 

adiante. 

A princípio, a Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, foi responsável por 

instituir a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), assim como por disciplinar o 

regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica. Nesse caso caracteriza-se a 

ANEEL como uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia (MME), com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado, cuja 

finalidade precípua é regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo 

federal
246

. E logo em seguida o Decreto n.º 2.335, de 06 de outubro de 1997, aprova a 
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Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de 

Confiança da ANEEL, institucionalizando burocraticamente a Agência
247

. 

Ademais, destaca-se também a importância da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 

1998, responsável por alterar várias leis do setor elétrico brasileiro e por estabelecer 

incentivos às fontes renováveis renováveis de energia que substituam a geração termelétrica a 

derivados de petróleo em sistemas elétricos isolados. Desse modo, a partir da referida 

legislação permitiu-se que essas fontes usufruíssem dos benefícios da sistemática de rateio da 

Conta Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC), para geração de energia elétrica em 

sistemas isolados, conforme estabelecido no artigo 10 da Lei n.º 8.631, de 4 de março de 

1993
248

, instituto que é atualmente disciplinado pela Lei n.º 12.111, de 9 dezembro de 

2009
249

. 

A seguir, a regulamentação do dispositivo foi efetuada pela Resolução Normativa 

n.º 146, de 14 de fevereiro 2005
250

 que estabelece as condições e os prazos para a sub-rogação 

dos benefícios do rateio da CCC, em favor de titulares de concessão ou autorização de 

empreendimentos que substituam derivados de petróleo ou que permitam a redução do 

dispêndio atual ou futuro da CCC nos sistemas elétricos, tudo isso em atendimento aos novos 

dispositivos da Lei n.º 10.438, de 26 de abril de 2000, relativos à sub-rogação da CCC. 

Nesse diapasão, a partir da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
251

, foi criado o 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), como uma 

alternativa para a substituição da matriz energética brasileira, instituindo o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), que possui o objetivo 

primordial de aumentar a participação da energia elétrica produzida a partir de unidades de 

produção baseadas em biomassa, fontes eólicas e pequenas centrais hidrelétricas (PCH), no 

Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN)
252

.  
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Em seguida, o Ministério de Minas e Energia (MME) editou a Resolução n.º 45, 

de 30 de março de 2004, autorizando a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAS) a 

convocar a Chamada Pública para compra de energia elétrica no âmbito do PROINFA, em sua 

primeira etapa obedecendo à legislação aplicável e às regras dos Guias de Habilitação por 

Fonte Eólica, Biomassa e Pequena Central Hidrelétrica
253

. 

Vale salientar, em seguida, o Decreto n.º 5.025, de 30 de março de 2004
254

, 

responsável pela regulamentação de questões especificas sobre o PROINFA, estabelecendo 

expressamente que além do objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida 

por empreendimentos baseados nas fontes renováveis (eólica, PCH e biomassa), o programa 

também possui o escopo de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, nos termos da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, contribuindo assim para o 

desenvolvimento sustentável do país, em conformidade com as previsões de nossa Carta 

Magna
255

. 

Nesse cenário a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é responsável por 

editar resoluções específicas dispondo sobre a regulamentação das energias renováveis no 

país, destacando-se, dentre outras
256

, a Resolução Normativa da ANEEL n.º 390, de 15 de 

dezembro de 2009, que estabelece os procedimentos e requisitos necessários à obtenção de 

registro ou autorização para a implantação de centrais geradoras a partir de fontes renováveis 

de energia
257

. 
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4.1.1 Competência legislativa constitucional 

 

A princípio deve se destacar que o federalismo contemporâneo necessita tanto 

atuar de forma uniforme e harmônica com todos os entes federados, quanto atender ao 

pluralismo federal, situação que pode ser conquistada em grande parte pela colaboração e 

atuação conjunta das diversas instâncias federais. Nesse caso, a cooperação torna-se 

necessária para que as crescentes necessidades de homogeneização não desemboquem na 

centralização, visando buscar resultados unitários e uniformizadores sem esvaziar os poderes 

e competências dos entes federados em relação à União, mas enfatizando o seu caráter 

complementar
258

. 

Assim, os Estados federais utilizam um critério jurídico-formal para estabelecer a 

estrutura federal, fixando as esferas de atuação dos Estados e da União, ao realizar a 

repartição de competências, quando as unidades federadas recebem suas atribuições 

diretamente da Constituição Federal, delimitação essa que consiste na verdadeira base do 

federalismo contemporâneo, e no pressuposto da autonomia dos entes federados
259

.  

Destaca-se que essa autonomia dos entes federados, compreendida como o espaço 

delimitado em que o ente público exerce o autogoverno de acordo com os seus interesses, 

pressupõe exatamente a distribuição constitucional de poderes, mediante a repartição de 

competências
260

. Não se trata, portanto, de mera descentralização administrativa, mas da 

existência conjunta de múltiplos centros de decisão política, quando a União trata dos 

interesses gerais
261

, os Estados dos seus interesses regionais que são melhor tratados quando 

delegados ao poder local
262

, e os Municípios atuam nos assuntos de interesse local e 

suplementando a legislação federal e estadual nos assuntos mais específicos
263

.   

Verifica-se, pois, que a competência consiste justamente na faculdade 

juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou agente do Poder Público, para 
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emitir decisões, e nesse caso são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos 

ou entidades estatais para realizar suas funções
264

. 

Destarte, em conformidade com o que determina a Constituição de 1988 o 

objetivo do federalismo é atingir a cooperação entre União e entes federados, equilibrando a 

descentralização federal com os imperativos da integração econômica nacional. Além disso, 

observa-se que o federalismo brasileiro impõe que os problemas regionais não sejam tratados 

separadamente do contexto nacional. O que não significa desconhecer a especificidade 

regional, mas sim que esta especificidade regional deve ser entendida em sua inserção no todo 

nacional
265

.  

Não obstante, deve-se salientar que praticamente todas as matérias terão 

repercussão, em maior ou menor grau, em cada um dos três entes federativos, o que na prática 

suscita uma série de questionamentos e conflitos, sendo conveniente analisar nesse momento 

as previsões existentes e que serão levadas em consideração acerca das fontes renováveis de 

energia. 

Nesse diapasão a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 21, inciso XII, 

alínea “b”, determina como competência exclusiva da União, explorar, diretamente ou 

mediante autorização, concessão ou permissão “os serviços e instalações de energia elétrica e 

o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se 

situam os potenciais hidroenergéticos”. 

Nesse caso, vale ressaltar que a competência exclusiva da União consiste em uma 

atribuição indelegável, sendo essa a grande diferença existente entre a competência exclusiva 

e a privativa: a primeira é indelegável enquanto a segunda é delegável
266

. Adverte-se, no 

entanto que a Constituição não é rigorosamente técnica nesse assunto
267

, conforme é possível 

observar-se no artigo supracitado, uma vez que atribui expressamente que o aproveitamento 

energético dos cursos de água serão explorados em articulação com os Estados onde se situam 
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os potenciais hidroenergéticos, sem, no entanto, falar nada acerca das demais fontes 

renováveis de energia. 

Além disso, verifica-se que compete privativamente à União, sem prejuízo de 

outras previsões constitucionais, legislar sobre os assuntos mencionados no artigo 22 da 

Constituição Federal. Assim, a Carta Magna de 1988 complementa a questão ora em análise 

aduzindo que competirá privativamente à União legislar sobre energia (art. 22, IV, CF).  

Verifica-se, assim, com base no artigo supracitado, que os Estados não possuem 

competência para a regulação da atividade energética, uma vez que cabe à União legislar 

privativamente sobre energia. Adverte-se, que nas constituições, anteriores era particularizado 

o caso da energia elétrica, não obstante, atualmente incluem-se neste conceito várias fontes de 

energia não renováveis e renováveis, tais como a térmica, elétrica, eólica, entre outras
268

.  

Nesse caso, em decorrência do fato de tratar-se de competência privativa da 

União, poderá ocorrer, mediante lei complementar, a delegação dessa competência para os 

Estados legislarem sobre questões específicas das matérias ali tratadas (art. 22, parágrafo 

único, CF). De tal modo, como se afirmou anteriormente o traço distintivo entre competência 

privativa e a competência exclusiva é justamente a possibilidade de delegação da primeira. 

Entretanto, é fundamental advertir que a delegação se trata de opção discricionária 

da União, facultada à sua conveniência e oportunidade, bem como à necessidade de 

uniformização nacional exigida pela maioria das matérias discriminadas no artigo 22 

supramencionado.  

Desse modo, compreende-se que a exploração direta ou indireta das fontes 

renováveis de energia, através de concessão ou permissão, para geração de energia elétrica 

consiste em competência exclusiva, e, portanto, indelegável da União. Enquanto que a 

competência para editar leis no país será privativa, podendo, de tal modo, ser delegada através 

de lei complementar para os Estados. 

Ademais, verifica-se uma preocupação adicional da Carta de Direitos de 1988 

com a questão especifica dos potenciais de energia hidráulica, tendo em vista que no período 

de elaboração da referida carta de direitos, o Brasil já apresentada um desenvolvimento 

expressivo do setor em questão. 

Desse modo, o artigo 20, inciso VIII, da Constituição determina os potenciais de 

energia hidráulica como bens da União. E acrescenta no seu parágrafo 1º, que é assegurada, 

nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 
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administração direta da União, participação no resultado da exploração de recursos hídricos 

para fins de geração de energia elétrica, ou compensação financeira por essa exploração. 

Assim, ao reiterar a informação supramencionada, assevera o artigo 176, também 

da Carta Magna, que os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do 

solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e que pertencem à União. 

Portanto, verifica-se que do ponto de vista das competências expressas 

constitucionais, o âmbito de atuação dos Estados para formação de políticas na área 

energética é bastante reduzido, uma vez que possuem uma competência denominada residual 

ou remanescente, quando lhes são reservadas as competências não vedadas pela Constituição 

Federal de 1988. 

Todavia, ao analisar as competências comuns e concorrentes verifica-se um 

espaço interessante de atuação dos Estados-membros e do Distrito Federal na área energética. 

A princípio, no âmbito da competência administrativa comum, encontra-se 

matéria fundamental para a regulação estatal sobre a energia, que é a defesa do meio ambiente 

(art. 23, VI e VII da Constituição Federal). Nesse caso, como já ficou demonstrado nesse 

trabalho, a atividade de produção, distribuição e consumo de energia, ainda quando 

proveniente de energias renováveis, é capaz de gerar significativos impactos ao meio 

ambiente, cabendo ao Estado atuar visando atender à preservação do meio ambiente para as 

gerações presentes e futuras, em conformidade com o que determina a Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 225. 

Deste modo, os Estados poderão exigir as medidas necessárias para garantir a 

proteção do meio ambiente em cada esfera de atuação. Contudo, problemas poderão surgir 

justamente com a delimitação de competência de cada ente federal envolvido (União, Estados 

e Municípios), tendo em vista que muitas vezes não se encontra claramente definido quem 

será responsável por fazer as exigências de proteção ambiental cabíveis em cada caso 

concreto, sobretudo por se tratar de bem de interesse difuso, cujos reflexos muitas vezes 

transcendem os limites territoriais previamente fixados, podendo ocorrer choques e 

superposições no âmbito legislativo e administrativo e na prática falta de coordenação na 

gestão energética e ambiental dos entes federados
269

.  

A seguir, a Carta Magna brasileira define que caberá a leis complementares a 

fixação de normas para a cooperação entre os entes federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios)
270

, e enquanto não editada a citada lei complementar, a 
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responsabilidade entre os entes da Federação pela proteção ambiental no âmbito da 

competência constitucional em comum será solidária
271

. 

De tal modo, no âmbito da competência legislativa concorrente, encontra-se o 

poder para regular sobre a matéria de direito tributário, direito econômico, produção e 

consumo, responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor
272

. Assim, em caso 

da legislação concorrente, cabe à União a edição de normas gerais, podendo os Estados 

atuarem de forma a suplementar a referida legislação
273

. Além disso, em caso de inexistência 

de lei federal tratando das normas gerais, os Estados poderão exercer a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades, e com o posterior surgimento de lei 

federal dispondo sobre normas gerais será suspensa a eficácia da lei estadual, naquilo que lhe 

for contrária
274

. 

No que tange à competência tributária os Estados podem incentivar ou 

desincentivar a utilização de determinado recurso energético. Nesse caso, constata-se que ao 

cobrar o imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), poderá ser 

fixada uma alíquota diferenciada para cada fonte energética em razão do princípio da 

seletividade (art. 155, § 2º, III, Constituição Federal), bem como poderá o Estado dar 

tratamento diferenciado em decorrência do fato de o veículo usar determinado recurso 

energético (art. 155, § 6º, II, Constituição Federal)
275

. 

A competência tributária é indissociável da competência de Direito Econômico 

tendo em vista que, ao lado das funções de fiscalização e planejamento, desponta a função de 

incentivo dos Estados, em sua atuação como agente normativo e regulador da economia (art. 

174, Constituição Federal). Nesse caso, na função de planejamento, por exemplo, os Estados 

podem elaborar planos estaduais de energia, de modo a mapear os seus potenciais energéticos, 

para deste modo elaborar suas peças orçamentárias (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei Anual Orçamentária) de forma a contemplar ações no campo da 

energia
276

. 
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No que diz respeito ao Direito Econômico, uma questão interessante é da 

possibilidade de os Estados criarem empresas exploradoras de energia. E em caso de ser a 

atividade classificada como atividade econômica, deve respeitar a exigência da subsidiaridade 

da atuação estatal, aduzindo que somente quando necessário aos imperativos da segurança 

nacional ou em face de relevante interesse coletivo será possível ocorrer a exploração direita 

de atividade econômica pelo Estado
277

. Não existindo dúvidas dessa possibilidade no caso do 

oferecimento de serviços públicos, uma vez que é dever prestá-los em primeiro lugar na sua 

forma direta
278

, conforme previsão constitucional
279

. 

Por fim, em relação à competência para a defesa do consumidor, verifica-se que 

essa atribuição pode ser direcionada para o consumidor de energia, ou seja, para o usuário, 

que é uma figura mais ampla do que o consumidor caracterizado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, visto que podem ser usuários inclusive pessoas jurídicas não hipossuficientes. 

No entanto, considerando-se num sentido estrito, os principais problemas dos consumidores 

pessoa física, podem ser trabalhados pelos estados por meio de instrumentos administrativos 

que recebam as reclamações do consumidor
280

. 

De tal modo, como foi explicitado acima, não existem controvérsias quanto ao 

fato de que a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica se 

encontram no âmbito de titularidade dos serviços reservados à União, cuja atividade se impõe 

ao Poder Público para prestação direta ou sob o regime de concessão ou permissão
281

.  

Os Estados possuem competência nessa matéria em duas situações, a de registrar, 

acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 

hídricos em seus territórios (art. 23, XI, Constituição Federal), e a prevista pelo próprio art. 

21, XII, b, na articulação da União com os Estados para o oferecimento de serviços de energia 

elétrica
282

. 

No caso do serviço de energia elétrica, a União tem-se articulado com os Estados 

por meio das agências reguladoras, em que a ANEEL realiza convênios de fiscalização e 

acompanhamento das concessões de distribuição de energia elétrica com as agências 

reguladoras estaduais do País, como ocorre nos casos da Agência Reguladora de Serviços 
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Públicos do Rio Grande do Norte (ARSEP) e da Agência Reguladora de Saneamento e 

Energia do Estado de São Paulo (ARSESP), por exemplo
283

. 

Além disso, fixou-se no âmbito das competências remanescentes dos Estados as 

suas possibilidades de atuação em face das fontes renováveis de energias, essencialmente 

relacionadas à proteção ao meio ambiente, às noções de direito tributário e econômico, e à 

defesa do consumidor.  

Já no caso dos municípios, é importante considerar que a disponibilidade do 

benefício material à coletividade pressupõe indispensavelmente a utilização de sistemas ou 

redes coletivas para o atendimento direto ao usuário. E tais equipamentos ou estruturas são 

implantados em áreas privadas ou públicas localizadas na urbe. Assim, considerando que os 

municípios possuem competências administrativas e legislativas para dispor sobre uso e 

ocupação do solo urbano (art. 30 da Constituição de 1988), bem como a garantia da função 

social da cidade (art. 182, caput, da Constituição de 1988), desponta a relevância do 

questionamento sobre a atuação da edilidade e os limites constitucionais para edição de 

normas sobre o tema
284

. 

De modo que no caso da energia, apesar de não ser constatada a competência do 

município para a disciplina de atividade qualificada como serviço público propriamente dito, 

se alinha ao conceito de interesse local dos municípios a expedição de normas sobre 

segurança e bem-estar da população quanto à disponibilização da comodidade material no 

caso da energia elétrica
285

. 

Logo, as regras pertinentes à ação urbanística sobre uso e ocupação do solo 

municipal, especialmente aquelas relativas aos locais onde serão instaladas as redes de 

distribuição ou estruturas de armazenamento de energia, inserem-se inegavelmente no âmbito 

das atribuições legislativas municipais
286

. 

Do mesmo modo, é constitucional ao município estabelecer normas de conduta 

para os prestadores do serviço de energia quanto à informação periódica de dados ao Poder 

Público, especialmente sobre a saturação do serviço em determinada região urbana
287

, 
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existindo, a título exemplificativo, no próprio Plano Diretor do Município do Natal (Lei 

Complementar Municipal n.º 082 de 21 julho de 2007) previsão detalhada sobre certas 

obrigações dos prestadores de serviços públicos de energia no Estado
288

. 

A legislação municipal poderá, inclusive, prever a impossibilidade da 

implementação de novas ligações residenciais, comerciais ou industriais, envolvendo serviços 

de energia elétrica, caso comprovada a saturação de infraestrutura em determinada zona da 

cidade, enquanto não sejam adotadas as providências necessárias para conferir estabilidade da 

área por parte do prestador do serviço público
289

. 

Observa-se, portanto, que apesar dos Municípios não possuírem competência para 

legislar sobre energia, o disciplinamento de regras que digam respeito à instalação geográfica 

de redes ou dos pontos de armazenamento, bem como a expedição de normas que viabilizem 

a segurança e o conforto da população, inserem-se no rol de atribuições municipais, que 

poderá editar legislação capaz de condicionar a atuação do prestador do serviço público de 

energia
290

. 

Assim, observa-se que as diversas fontes de energias renováveis poderão ter uma 

interpretação diferenciada no que diz respeito à competência exploratória, bem como 

legiferante, bem como se observa que o Município apresenta papel bastante secundário em 

termos de competência para o desenvolvimento do setor. Nesse caso, é provável que ocorram 
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na prática fortes conflitos entre a competência da União, dos Estados e dos Municípios na 

questão das fontes renováveis de energia, especialmente com o advento do seu maior 

incremento na matriz energética brasileira. 

 

4.1.2 Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) – 

Lei n.º 10.438, de 26 de abril de 2002 

 

Em atendimento aos anseios constitucionais, de promoção do desenvolvimento 

sustentável, bem como de diminuição das desigualdades inter-regionais brasileiras, como uma 

alternativa atrativa para a substituição da nossa atual matriz energética, é editada a Lei nº 

10.438, de 26 de abril de 2002
291

, instituindo o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

de Energia Elétrica (PROINFA), que de acordo com o que assevera o seu art. 3º, possui o 

escopo de aumentar a participação da energia elétrica produzida a partir de unidades de 

produção baseadas em biomassa, fontes eólicas e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), no 

Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN)
292

.  

Verifica-se, de tal modo, que o PROINFA tem o objetivo de promover 

eficazmente a diversificação da matriz energética brasileira, por meio da adoção de novas 

alternativas para o abastecimento de energia elétrica, aumentando a segurança na prestação do 

referido serviço, assim como aproveitando devidamente os potenciais favoráveis naturais 

oferecidos pelas diversas regiões do país.  

Assim, com o objetivo claro de promover a alteração do atual modelo energético 

brasileiro, foram estabelecidos metas e prazos a serem cumpridos pelo governo brasileiro. 

Não obstante, diversas modificações legislativas foram implementadas no texto da lei em 

decorrência do não atendimento dos prazos inicialmente fixados
293

, o que demonstra 

claramente a grande dificuldade em serem previstas datas específicas para promoções de 

mudanças estruturais na política energética brasileira, mas por outro lado, reafirma o 
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compromisso efetivo do país com a diversificação de nossa matriz energética, de modo que 

em que pese o não cumprimento dos prazos, não fixa-los seria arriscar tornar a legislação 

agora estudada verdadeira letra morta de nosso ordenamento jurídico, o que não é o caso. 

O Ministério de Minas e Energia (MME) foi responsável por estabelecer as 

diretrizes, elaborar o planejamento do Programa, no intuito de definir o valor econômico de 

cada fonte, cabendo à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAS), o papel de agente 

executora, a partir da celebração de contratos de compra e venda de energia (CCVE). Nesse 

caso, ficou sob a responsabilidade da Eletrobrás, na contratação do empreendimento, a 

realização do rateio do valor pago pela energia elétrica adquirida, bem como dos custos 

administrativos, financeiros e encargos tributários, entre todas as classes de consumidores 

finais atendidos pelo SIN
294

, exceto os consumidores classificados na Subclasse Residencial 

Baixa Renda
295

, àqueles cujo consumo mensal seja inferior a 350 kWh na Classe Residencial 

e 700 kWh na Classe Rural
296

.  

De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério de Minas e Energia 

o PROINFA foi responsável pelo forte incentivo à adoção das fontes renováveis de energia, 

demonstrando a viabilidade da formação de uma matriz energética limpa no país, 

especialmente no que diz respeito à energia eólica, quando o Brasil passou, em pouco mais de 

3 (três) anos, de apenas 22 MW de energia eólica instalada, para 414 MW, com perspectivas 

atuais de expansão
297

. 

Vale salientar ainda que o referido Programa tem o escopo de assegurar a 

participação de um maior número de Estados, incentivando, por conseguinte, a indústria 

nacional e permitindo a maior inserção dos pequenos produtores de energia elétrica, 
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 O Programa prevê a implantação de 144 usinas, totalizando 3.299,40 MW de capacidade instalada, sendo 

1.191,24 MW provenientes de 63 PCHs, 1.422,92 MW de 54 usinas eólicas, e 685,24 MW de 27 usinas a base 

de biomassa. Toda essa energia tem garantia de contratação por 20 anos pela Eletrobrás (MINISTÉRIO DE 

MINAS E ENERGIA. PROINFA - Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia Elétrica. 

Disponível em: <http://www.mme.gov.br/programas/proinfa/>. Acesso em: 13 de dezembro de 2012). 
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 A Lei n.º 12.212, de 20 de janeiro de 2010 ao regulamentar a tarifa social de energia elétrica em questão 

define que pessoas se enquadrariam da situação de “Subclasse Residencial Baixa Renda”, os quais deverão 

atender a pelo menos uma das seguintes condições: a) seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per 

capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; b) tenham entre seus moradores quem receba o benefício 

de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 

1993; c) excepcionalmente, será também beneficiada a unidade consumidora habitada por família inscrita no 

CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de 

doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, 

equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica 

(BRASIL. Lei n.º 12.212, de 20 de janeiro de 2010. Brasília, 2010. Art. 2º, I e II, e §1º).   
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 BRASIL. Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Brasília, 2002. Art. 2º, §3º. 
297

 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. PROINFA - Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica. Op. cit. 
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diversificando, assim, a quantidade de agentes econômicos no setor, uma vez que uma das 

exigências da legislação é a garantia da observação de um índice mínimo de 

nacionalização
298

, em consonância com os anseios ditados pelo princípio constitucional de 

promoção do desenvolvimento sócio regional do país. 

Destaca-se que a contratação das instalações ocorrerá mediante Chamada Pública 

para conhecimento dos interessados, considerando, no conjunto de cada fonte específica, 

daquelas habilitadas, primeiramente as que tiverem as licenças ambientais de instalação (LI) 

mais antigas, prevalecendo, em cada instalação, a data de emissão da primeira LI, caso tenha 

ocorrido prorrogação ou nova emissão, frisando-se que os critérios de regionalização possuem 

um limite de contratação por Estado referente a 20% (vinte por cento) da potência total 

relativa às fontes eólica e de biomassa e 15% (quinze por cento) para as pequenas centrais 

hidrelétricas. Além disso, em caso de não contratação pela Eletrobrás da totalidade dos 1.100 

MW destinados a cada tipo específico e tecnologia, o potencial não contratado poderá ser 

distribuído entre os Estados, obedecendo aos mesmos critérios supracitados
299

.  

A referida Lei determinada ainda a criação da Conta de Desenvolvimento 

Energético (CDE), com o objetivo de promover o desenvolvimento energético dos Estados e a 

competitividade da energia produzida a partir de fontes eólicas, pequenas centrais 

hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral nacional
300

, nas áreas atendidas pelos 

sistemas interligados, promovendo, assim, a universalização do serviço de energia elétrica em 

todo o território nacional e garantindo recursos para atendimento à subvenção econômica 

destinada a promover a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos 

consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda
301

. 

Por fim, é interessante lembrar que o número de empresas que se disponibilizará a 

participar do programa foi acima do que o esperado pelo Governo, haja vista terem sido 

apresentados projetos envolvendo geração de 6,6 mil MW (o dobro de energia solicitada pela 

Eletrobrás, de 3.300 MW)
302

.  
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 Art. 3º, I, ‘f’, Lei nº 10.438, de 26.04.02: “Será admitida a participação direta de fabricantes de equipamentos 
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Deste modo, fica demonstrado como essencial que o Governo e os Estados 

brasileiros somem forças para promover a indispensável substituição de matriz energética 

brasileira pelas energias renováveis, diante dos benefícios sócio ambientais que tal atitude 

ensejaria, compatibilizando, assim, as práticas das empresas produtoras de energia com o 

conceito de desenvolvimento sustentável
303

, trabalhando evidentemente na mitigação dos 

impactos que tais atividades apresentam
304

. 

 

4.1.3 Política Energética Nacional 

 

A Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995, determinou a abertura 

do setor petrolífero nacional com a quebra do monopólio da Petrobras a partir do momento 

que o Governo permitiu a contratação de empresas públicas ou privadas para a atividade 

petrolífera no país, exigindo a elaboração de um novo plano estratégico no setor energético 

para o desenvolvimento do país.   

Tal deliberação foi feita através da edição e publicação da Lei nº. 9.478, de 06 de 

agosto de 1997, conhecida como Lei do Petróleo, que além de prever a criação de um órgão 

regulador para o setor, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), dispôs sobre as condições de contratação com os novos atores da indústria petrolífera 

e dos princípios que o Poder Público deve necessariamente observar no delineamento das 

políticas públicas relacionadas ao setor energético.  

Nesse caso, observa-se que apesar da Lei do Petróleo tratar principalmente do 

hidrocarboneto que lhe dá o nome, a este não se limita, tendo em vista que ao tratar dos 

princípios e objetivos da Política Energética Nacional, termina por abordar a generalidade das 

fontes de energia disponíveis. Deste modo, ao estabelecer a Política Energética Nacional do 

país é responsável por tratar não somente das diretrizes relativas à indústria do petróleo e seus 

derivados, mas também à do gás natural, da energia elétrica, do carvão e das fontes 

renováveis de energia.  
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 Nessa questão é fundamental ressaltar que todas as formas de produção de energia apresentam algum tipo de 

impacto ambiental para a sua implementação, afastando a ideia de que as energias renováveis estão isenta de 

críticas. No entanto, na atualidade, essa é a opção menos prejudicial tanto ambientalmente, em decorrência da 

redução das externalidades negativas das atividades desenvolvidas, quanto economicamente, em virtude da 

possibilidade de manutenção contínua da produção de energia, que não sofre alterações com as possíveis 

mudanças dos picos de produção mundial, como pode ocorrer no caso dos combustíveis fósseis.   
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 Vide tópico 2.4. 
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Desse modo, em que pese a importância fundamental do desenvolvimento do 

PROINFA, este jamais poderia ser efetivamente implementado sem uma Preocupação com o 

desenvolvimento da Política Energética Nacional aplicada no Brasil.  

Todavia, apesar da Lei do Petróleo ter apresentado um direcionamento para o 

desenvolvimento do setor energético no país, não trouxe programas concretos, tão somente 

delineando os princípios e objetivos que deveriam ser seguidos quando de sua feitura e 

implementação, de modo que se limitou a atuar como norte para o legislador e o 

administrador na elaboração e execução das políticas públicas no país. Nesse caso, observa-se 

ainda que o texto legal, em diversos momentos trouxe a reprodução dos princípios 

constitucionais que norteiam a República Federativa e a Ordem Econômica brasileira
305

.  

Entre algumas das diretrizes e princípios da Política Energética Nacional 

destacam-se, de acordo com o artigo 1º da referida Lei, as seguintes: promover o 

desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos (inciso 

II); atrair investimentos na produção de energia (inciso X); ampliar a competitividade do País 

no mercado internacional (inciso XI); e incrementar, em bases econômicas, sociais e 

ambientais, a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional (inciso XII). 

Nesse caso, ao dispor que constituem objetivos das políticas nacionais para o 

aproveitamento racional das fontes de energia preservar o interesse nacional, promover o 

desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho, proteger os interesses do consumidor, 

proteger o meio ambiente, garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o 

território nacional e promover a livre concorrência, a lei reforça a necessidade de observância 

sistemática de nosso ordenamento jurídico, através da adequação das normas legais com a 

supremacia constitucional.  

Além disso, o art. 2º da referida Lei instituiu o Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE), que tem a atribuição de propor ao Presidente da República, políticas 

nacionais e medidas específicas destinadas a: promover o aproveitamento racional dos 

recursos energéticos do País (inciso I); assegurar, em função das características regionais, o 

suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de difícil acesso do País (inciso 

II); rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas regiões do País, 

considerando as fontes convencionais e renováveis e as tecnologias disponíveis (inciso III); 

estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, do carvão, 
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da energia termonuclear, dos biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica e da energia 

proveniente de outras fontes renováveis (inciso IV); estabelecer diretrizes para a importação e 

exportação, de maneira a atender as necessidades de consumo interno de petróleo e seus 

derivados, gás natural e condensado, e assegurar o adequado funcionamento do Sistema 

Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques 

Estratégicos de Combustíveis (inciso V); sugerir a adoção de medidas necessárias para 

garantir o atendimento à demanda nacional de energia elétrica, considerando o planejamento 

de longo, médio e curto prazo, de forma que tais projetos venham assegurar a otimização do 

binômio modicidade tarifária e confiabilidade do Sistema Elétrico (inciso VI); e por fim, 

estabelecer diretrizes para o uso de gás natural como matéria-prima em processos produtivos 

industriais, mediante a regulamentação de condições e critérios específicos, que visem a sua 

utilização eficiente e compatível com os mercados interno e externos (inciso VII). 

Tais princípios, mormente no tocante a proteção do meio ambiente e ao 

aproveitamento racional das fontes de energia, se adequam perfeitamente com as ideias 

propugnadas pelo princípio do desenvolvimento sustentável incorporado definitivamente em 

nosso ordenamento jurídico com o advento da Constituição Federal de 1988. 

Destarte, a partir da observação das diretrizes e princípios da Política Energética 

Nacional e do CNPE verifica-se que apesar da ênfase legislativa para a produção de 

hidrocarbonetos, há uma grande preocupação em promover e ampliar o aproveitamento 

racional e sustentável dos recursos energéticos no país. E é justamente nesse ponto que ganha 

força a perspectiva favorável brasileira para a substituição da nossa atual matriz energética, 

visando a promoção do desenvolvimento sustentável e a adoção da denominada ‘tecnologia 

limpa’, capaz de promover o mercado de trabalho no país e de valorizar o reconhecimento do 

caráter finito dos recursos naturais não renováveis, buscando, o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas capazes de estimular eficazmente o desenvolvimento do setor de fontes renováveis 

de energia em substituição às não renováveis. 

 

4.1.4 Projeto de Lei n.º 630 de 2003: a criação da Lei das Renováveis 

 

Com o objetivo de promover a implementação das políticas de incentivo ao 

desenvolvimento de fontes renováveis de energia no Brasil, com a subsequente modificação 

da nossa atual matriz energética, em consonância com o que determina a Política Energética 
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Nacional, surge o Projeto de Lei n.º 630, de 2003
306

, denominado como Lei das Renováveis, 

que é responsável tanto por trazer pontos que incentivam o desenvolvimento de energias 

renováveis no país, como também por abordar e alterar a legislação atualmente vigente e o 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA) supramencionado. 

Verifica-se, pois, que a referida proposta busca responder à necessidade de 

mudanças urgentes na atual matriz energética do país, que demonstrou todas suas fragilidades 

na recente crise energética brasileira e nos subsequentes “apagões”
307

, que se repetem até os 

dias atuais, e aos quais se tentou resolver simplesmente através do racionamento da energia e 

da elevação das tarifas. 

Ademais, cumpre destacar que, como já mencionado anteriormente, a maior 

parcela da população brasileira que não tem acesso aos serviços de energia elétrica reside em 

áreas rurais ou em comunidades isoladas, demonstrando claramente a exclusão social do 

acesso à energia no país, estimulada pela falta de interesse e vocação das empresas 

concessionárias de energia elétrica para atender propriedades rurais e comunidades isoladas, 

em sua maioria habitada por populações de baixa renda, que apresentam, consequentemente, 

baixo consumo de energia elétrica, incapaz de assegurar o lucro almejado pelas companhias 

do setor
308

. 

Situação essa que poderia ser evitada em caso de um aproveitamento mais 

racional dos diversificados e abundantes recursos naturais do país, como é o caso do potencial 

eólico e solar, que pelo fato de caracterizarem-se como fontes de uso local, poderiam ser 
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 O Projeto de Lei nº 630/2003, tem em apenso os projetos de n.ºs 3.259/2004, 3.831/2004, 4.242/2004, 

2.737/2008, 3.166/2008, 5.248/2005, 2.866/2008, 7.692/2006, 1.563/2007, 523/2007, 2.091/2007, 2.023/2007, 

2.505/2007, 2.867/2008, 3.004/2008, 4.550/2008 e 4.798/2009, e as emendas de nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, apresentadas ao Projeto de Lei nº 630/2003 (BRASIL. CÂMARA 

DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n.º 630 de 2003. Brasília, 2003). 
307

 A preocupação com a questão do gerenciamento de energia no Brasil ganhou ênfase especialmente com o 

racionamento de energia elétrica de 2001, e que ficou popularmente conhecido como o “apagão energético”, 

momento no qual começou a haver um estímulo maior para ações de uso consciente da energia. Nesse caso, o 

racionamento foi provocado pelo déficit de geração de energia em comparação ao consumo. Assim, em março 

do ano 2001, o governo federal admitiu a possibilidade de haver uma crise no abastecimento, o Ministério de 

Minas e Energia (MME) cogitou a possibilidade de interrupções temporárias e regionais no fornecimento e a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apresentou um projeto que multava quem consumisse mais 

energia do que a meta de redução do consumo. A economia compulsória de energia por parte dos consumidores 
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Disponível em: <http://www.osetoreletrico.com.br/web/component/content/article/57-artigos-e-materias/393-
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630 de 2003. Brasília, 2003). 
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facilmente utilizados na geração de energia elétrica para o atendimento dessas comunidades 

ainda hoje carentes dos mais elementares serviços públicos, tais como eletrificação e 

abastecimento de água
309

. 

Nesse caso, além de ser um dever do governo brasileiro, garantir o acesso à 

energia para toda a população, o aproveitamento da energia eólica e solar para a geração 

elétrica representará um importante fator de desenvolvimento socioeconômico no país, com a 

subsequente melhoria da qualidade e do padrão de vida de milhões de brasileiros que hoje não 

podem gozar dos benefícios trazidos pelo acesso à energia, além de possibilitar o 

desenvolvimento tecnológico do país nessa área, bem como de permitir a geração de 

tecnologia de ponta para o setor, que pode ser facilmente exportada para outros países, 

transformando o Brasil em um exemplo de desenvolvimento para o setor
310

.  

É importante ainda ressaltar, no que diz respeito à produção energética por 

grandes hidroelétricas, de onde se origina quase toda a eletricidade consumida no país, que as 

melhores opções estratégicas para a implantação dessa fonte já foram utilizadas, de modo que 

a construção de novas hidroelétricas, como é o caso da construção da usina em Belo Monte
311

, 

implicam necessariamente na inundação de imensas áreas, destruindo importantes 

ecossistemas, e gerando grandes impactos sociais. Além disso, a opção pela energia nuclear, 

bastante cara, perigosa e ambientalmente degradante, já está sendo descartada por importantes 

produtores, como a Alemanha, do mesmo modo que também não desperta o interesse do 

país
312

. 

Assim, o projeto de lei ora em análise objetiva criar instrumentos capazes de 

enfrentar o desafio energético de sustentabilidade da atualidade, a partir da criação do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Energia Solar e Eólica, e de seu Comitê Gestor, que tem o 

objetivo de criar condições para a pesquisa e o fomento da produção de energia a partir de 
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fontes naturais, limpas, renováveis e baratas, visando promover a universalização da energia 

como um verdadeiro direito de cidadania
313

.   

Nesse sentido, é grande a expectativa pela votação do Projeto de Lei n.º 630, de 

2003, que trata dos incentivos ao desenvolvimento de fontes de energias renováveis no Brasil. 

E destaca-se que a divulgação do relatório do deputado Fernando Ferro (PT-PE) em julho de 

2009, consolidou outros 18 projetos de lei sobre o mesmo assunto que também tramitam na 

Câmara do Deputados. O texto traz pontos que não apenas incentivam o desenvolvimento de 

energias renováveis, como também abordam e alteram a legislação vigente e o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA)
314

.  

Um dos principais artigos trata da renúncia fiscal na importação de equipamentos 

para a geração de energia a partir de fontes renováveis, bem como do direito de distribuir 

energia gerada por turbinas de vento, biomassa ou placas solares à rede ou a comunidades 

isoladas. O texto garante aos geradores o direito de vender sua energia às concessionárias por 

meio de contratos de longo prazo, o que oferece um mínimo de segurança aos investimentos 

em usinas de geração renovável. Além disso, prevê-se a realização de leilões anuais de pelo 

menos 600 MW médios das fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Esses 

leilões podem assegurar uma perspectiva de longo prazo ao mercado
315

.  

Desse modo, o Projeto de Lei em comento tem o escopo de alterar o art. 1º da Lei 

n.º 8.001, de 13 de março de 1990, que “define os percentuais da distribuição da compensação 

financeira de que trata a Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências”, 

constituindo fundo especial para financiar pesquisa e produção de energia elétrica e térmica a 

partir da energia eólica e da energia solar. 

Nesse caso, a Lei n.º 8.001, de 13 de março de 1990, define os percentuais da 

distribuição da compensação financeira de que trata a Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 

1989, que por outro lado, objetiva instituir para os Estados, Distrito Federal e Municípios, a 

compensação econômico financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, 

de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, e de recursos minerais em seus 

respectivos territórios, plataformas continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, 

em conformidade com o que dispõe o art. 20, §1º, da Constituição Federal de 1988
316

. 
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No que diz respeito ao aproveitamento energético dos recursos hídricos, afirma-se 

que a sua exploração para fins de geração de energia elétrica ensejará compensação 

financeira, valor esse que corresponderá a um fator percentual do valor da energia constante 

da fatura, excluídos os tributos e empréstimos compulsórios. Ademais, informa que em caso 

do aproveitamento do potencial hidráulico atingir mais de um Estado ou Município, a 

distribuição dos percentuais será feita proporcionalmente, levando-se em consideração as 

áreas inundadas e outros parâmetros de interesse público regional ou local
317

. 

Especificando como se dará a compensação financeira no caso da exploração de 

recursos hídricos, vem a Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, com redação dada pela Lei n.º 

9.984, de 2000, determinar que a referida compensação financeira pela utilização de recursos 

hídricos será de seis inteiros e setenta e cinco centésimos por cento sobre o valor da energia 

elétrica produzida, a ser paga pelo titular da concessão ou autorização para exploração do 

potencial hidráulico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos territórios se 

localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas 

invadidas por águas dos respectivos reservatórios, e a órgãos da administração direta da 

União
318

. 

Ademais, cumpre salientar que o Projeto de Lei em questão estabelece ainda que 

os recursos do fundo especial para o financiamento de pesquisa e produção de energia elétrica 

e térmica a partir da energia solar e energia eólica serão destinados para o financiamento de 

projetos e programas de pesquisa científica e tecnológica, bem como financiamento da 

produção de insumos e equipamentos para geração destas fontes renováveis de energia, 

devendo ser administrados por regulamento aprovado pelo Comitê Gestor constituído no 

âmbito do Ministério de Minas e Energia, que lhe prestará apoio técnico, administrativo e 

financeiro
319

. 

Assim, a Lei de Renováveis é considerada como um marco para uma revolução 

energética no país, uma vez que aloca subsídios para fontes de geração limpa, bem como 

assegura prioridade na ligação com a rede de distribuição de energia nacional. Além disso, 

amplia a quantidade de energia limpa comercializada no país, e abre a possibilidade para a 

                                                           
317

 BRASIL. Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, 1989. Arts. 1º, 3º e 5º.  
318

 E a divisão se dará da seguinte forma: I – seis por cento do valor da energia produzida serão distribuídos entre 

os Estados, Municípios e órgãos da administração direta da União, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de 

março de 1990, com a redação dada por esta Lei; II – setenta e cinco centésimos por cento do valor da energia 

produzida serão destinados ao Ministério do Meio Ambiente, para aplicação na implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nos termos do 

art. 22 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do disposto nesta Lei. (BRASIL. Lei n.º 9.648, de 27 de maio 

de 1998. Brasília, 1998. Art. 17).  
319

 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n.º 630 de 2003. Brasília, 2003. Art. 4ª. 



111 

 

geração descentralizada, prevendo, inclusive, que os brasileiros individualmente possam gerar 

energia em suas próprias casas e direcionar o excedente na rede elétrica.  

Todavia, em que pese a importância do projeto de lei ora em análise, verifica-se 

atualmente a estagnação na tramitação da proposta, que foi encaminhando para a Câmara dos 

Deputados desde o final do ano 2009, e cuja situação atual é “aguardando deliberação de 

recurso na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)”
320

. 

Nos últimos anos, em decorrência da expansão do setor, têm surgido demandas 

recorrentes perante os poderes Executivos e Legislativos para criação de um novo marco 

regulatório para as fontes renováveis de energia. Entretanto, o grande problema decorrente do 

atendimento de demandas dessa natureza é que uma maior intervenção estatal no setor, pode 

acabar provocando distorções alocativas, já que parte das medidas modifica não somente o 

preço pago pela energia, mas também o custo repassado para a sociedade (consumidores 

finais da energia). Por outro lado, a falta de intervenção pode inviabilizar o desenvolvimento 

de uma indústria da qual o país dispõe de clara vantagem comparativa: não só terras 

abundantes, mas também inúmeras fontes de matéria-prima e as características naturais 

indispensáveis para o crescimento pleno do setor. 

De modo que é grande a expectativa pela votação do Projeto de Lei n.º 630, de 

2003 que trata justamente dos incentivos às fontes de energias renováveis no Brasil, 

apontando pontos que visam incentivar o desenvolvimento de energias renováveis, bem como 

abordando e alterando a legislação vigente e o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

(PROINFA). 

 

4.2 A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

4.2.1 Tributação ambiental 

 

Faz-se mister nesse momento enfatizar a atuação da tributação de modo a 

fomentar a adoção das fontes renováveis de energia no país, com a subsequente modificação 

da nossa atual matriz energética. 

Nos dias atuais, diante da incontroversa afirmação de que a tributação consiste na 

base financeira da grande maioria dos Estados contemporâneos, utiliza-se a expressão Estado 

Fiscal para designar os países que concedem à iniciativa privada o desenvolvimento das suas 

atividades econômicas, e impõem sobre tais atividades uma tributação com o objetivo de 
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financiar suas atividades essenciais, destacando, assim, a função da tributação de arrecadação 

de recursos para o Estado
321

. 

Assim, ressalta-se que a finalidade precípua da tributação é fiscal, visando à 

arrecadação de recursos financeiros dos contribuintes para atender aos objetivos institucionais 

pregados pela nossa Lei Maior, em busca do bem-estar comum e a paz social. No entanto, 

com o advento de um Estado intervencionista em detrimento do Estado Liberal foi possível 

verificar a manifestação do duplo aspecto dos tributos, que além de atuarem como meio de 

geração de receitas, passam a revelar-se como instrumentos eficientes para buscar as 

finalidades estatais defendidas pelo nosso ordenamento jurídico
322

, com o escopo de garantir a 

observância dos valores tutelados pela República Federativa do Brasil. 

Deste modo, emerge a função extrafiscal dos tributos que consiste na utilização 

tributária como mecanismo regulador das atividades econômicas desenvolvidas pela iniciativa 

privada. Assim, a extrafiscalidade caracteriza-se pela utilização dos instrumentos tributários 

para obtenção de finalidades não arrecadatórias, mas incentivadoras, indutoras, agravadoras 

ou coibidoras de determinados comportamentos, objetivando atingir os valores 

constitucionalmente protegidos pelo nosso ordenamento jurídico
323

.  

Assim, é possível, por meio da utilização de tributação, que sejam induzidos os 

comportamentos dos contribuintes, estimulando ou desestimulando determinadas condutas 

associadas aos objetivos políticos, econômicos e sociais do Estado brasileiro
324

.   

Nesse caso, verifica-se que a extrafiscalidade vem sendo implementada pelo país 

tanto por meio da instituição e da gradação de tributos, quanto pela concessão de isenções e 

de incentivos fiscais, associados à possibilidade de redução das despesas efetuadas pelos 

contribuintes que utilizem recursos para a preservação do meio ambiente, por exemplo. De tal 

modo, a utilização de tributos com caráter ambiental é capaz de fomentar a adoção de uma 

postura ambientalmente correta, justamente por afetar financeiramente o contribuinte, que 

prefere optar pela adoção de comportamentos menos agressivos ao meio ambiente em 

detrimento de arcar com a carga tributária existente
325

.   

Destarte, a tributação ambiental poderá ser conceituada como a utilização de 

instrumentos tributários para originar os recursos necessários à prestação de serviços públicos 
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de caráter ambiental (aspecto fiscal ou arrecadatório), bem como para nortear o 

comportamento dos contribuintes à proteção do meio ambiente (aspecto extrafiscal ou 

regulatório). 

Os tributos ambientais podem colaborar com o atendimento dos objetivos ditados 

pelo desenvolvimento sustentável, não somente por meio da monetarização dos recursos 

ambientais ou da sua compensação financeira, mas também pela implementação de projetos e 

políticas efetivas de prevenção de eventuais danos causados ao meio ambiente, pela redução e 

recuperação daquilo que já foi degradado. Além disso, necessariamente devem estar sendo 

observados os princípios norteadores do direito ambiental, como o da precaução, prevenção, 

cooperação e do poluidor-pagador
326

.  

De tal maneira, a tributação ambientalmente orientada, que pode ser considerada 

como modalidade de intervenção no domínio econômico, visa interferir nas decisões dos 

agentes econômicos de maneira a estimular a adoção de decisões ecologicamente mais 

adequadas aos anseios do desenvolvimento sustentável, buscando promover o incentivo das 

atividades econômicas não-poluidoras, através do uso de instrumentos tributários e 

econômicos, em detrimento das poluidoras, como forma de reorientar as condutas dos agentes 

poluidores a adotar novas e adequadas tecnologias para reduzir os custos em seus processos 

de produção, e como consequência, reduzir significativamente os custos sociais decorrentes 

da poluição ambiental
327

.  

Assim, o tributo será considerado como instrumento de proteção ao meio 

ambiente quando servir para internalizar custos ambientais que se encontravam externos à 

atividade, ou seja, quando exprimem o custo da atividade visando eliminar os efeitos nocivos 

ao meio ambiente causados pela atividade econômica. De tal modo, não se trata de tributar 

mais excessivamente certas atividades, e com isso restringi-las ou inviabilizá-las, mas 

simplesmente internalizar custos ambientais que anteriormente caberiam ao Estado e, 

consequentemente, a toda a sociedade
328

.  

Adverte-se que o tributo ambiental não busca punir a empresa pelas 

externalidades negativas desenvolvidas por suas atividades, mas sim associar o custo 

socioambiental decorrente da atividade, obtendo receita para reparar os prejuízos ambientais, 
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ao mesmo tempo em que induz o comportamento dos contribuintes visando à adoção de 

soluções mais econômicas e ambientalmente sustentáveis
329

. 

De tal modo, com o escopo de incrementar o desenvolvimento da exploração e 

produção das fontes renováveis para geração de energia elétrica no Brasil, em atendimento ao 

princípio constitucional do desenvolvimento sustentável, e da necessidade de substituição da 

nossa atual matriz energética baseada essencialmente nos combustíveis fósseis, poderá o país 

fazer uso dos instrumentos tributários, através da supracitada atuação extrafiscal do Estado na 

regulação das atividades econômicas aqui desenvolvidas. 

Assim, a legislação setorial e a regulamentação desta pelo Ministério de Minas e 

Energia (MME) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) vêm estimulando a 

utilização das fontes renováveis de energia elétrica através de um regime de concessão de 

desconto tarifário, isenções e subsídios, dentre outros benefícios
330

 utilizados nesse sentido de 

exercício da função extrafiscal tributária para induzir os comportamentos desejáveis pelo 

nosso ordenamento jurídico. 

Inicialmente, destaca-se a previsão da isenção do pagamento de encargos setoriais 

verificadas em nossa legislação. De início, a Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, ao alterar a 

Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, isentou do pagamento da compensação financeira 

pela exploração de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica, as pequenas 

centrais hidrelétricas que entrassem em operação a partir de maio de 1998 e cuja energia 

elétrica fosse destinada à comercialização sob o regime de produção independente ou 

autoprodução
331

. 

No ano de 2000, a Lei n.º 9.991, de 24 de julho de 2000, ao tratar sobre a 

realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por 

parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica, 

isentou as empresas que geram energia a partir de instalações eólica, solar, biomassa e 

pequenas centrais hidrelétricas de aplicarem, anualmente, o percentual mínimo de 1% da 
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receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico
332

, que possuem o 

escopo de incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de inovações tecnológicas para o setor. 

Como uma medida mais específica para estimular o setor, destaca-se a 

possibilidade de utilização de encargos setoriais para subsidiar fontes renováveis. Nesse caso, 

foi criada a supracitada Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC), encargo setorial 

cuja finalidade precípua é subsidiar os custos de geração de energia de usinas termelétricas 

que utilizam combustíveis fósseis (como o óleo diesel e óleo combustível, por exemplo) em 

sistemas isolados, sendo os valores correspondentes rateados pelos consumidores de energia 

elétrica
333

. 

De acordo com a ANEEL a Conta Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC) é 

responsável por arrecadar recursos junto às concessionárias de energia elétrica do sistema 

interligado, para financiar o óleo diesel da geração termelétrica das áreas isoladas, não 

atendidas pelo serviço de eletrificação, notadamente concentrada na Região Norte do País. 

Nesse caso, os recursos da CCC são administrados pela Eletrobrás, e o papel da ANEEL é de 

fixar os valores das cotas anuais da conta de consumo de combustíveis, recolhidas 

mensalmente nas contas de luz pelas distribuidoras de energia elétrica
334

. 

A Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, estabeleceu condições para que os 

recursos do CCC fossem utilizados para subsidiar as fontes renováveis renováveis de energia 

que substituam a geração termelétrica a derivados de petróleo em sistemas elétricos isolados. 

Desse modo, a partir da referida legislação permitiu-se que essas fontes usufruíssem dos 

benefícios da sistemática de rateio da CCC, para geração de energia elétrica em sistemas 

isolados, conforme estabelecido no artigo 10 da Lei n.º 8.631, de 4 de março de 1993
335

 

Alterado pela Lei n.º 12.111, de 9 dezembro de 2009
336

, o fundo setorial CCC, 

criado na década de 70, passa a ter a finalidade de reembolsar parte do custo total de geração 
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para atendimento ao serviço público de energia elétrica nos sistemas isolados, tendo sido 

mantida a cobertura para os empreendimentos sub-rogados. No caso, a receita da CCC é 

proveniente do recolhimento de cotas pelas empresas distribuidoras, permissionárias e 

transmissoras de todo o país, na proporção e em valores determinados pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL). A partir da promulgação da Lei n.º 12.111, de 9 dezembro de 

2009, não há mais previsão de data para o encerramento das atividades desse fundo setorial
337

. 

Ademais, destaca-se também a importância da já abordada Lei n.º 10.438, de 26 

de abril de 2002, que dentre outros aspectos, instituiu um fundo setorial denominado Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), com as alterações trazidas pela Lei n.º 12.783, de 11 de 

janeiro de 2013, determinando que parte dos recursos arrecadados das empresas que 

comercializam energia com consumidores finais, dentre outras finalidades, pode ser utilizada 

para promover a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, termossolar, 

fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, quaisquer outras fontes renováveis e 

gás natural (art. 13, VI, da Lei n.º 10.438/02)
338

. 

A CDE é aplicada para promover o desenvolvimento energético dos Estados, 

projetos de universalização dos serviços de energia elétrica, o programa de subvenção aos 

consumidores de baixa renda e à expansão da malha de gás natural para o atendimento dos 

Estados que ainda não possuem rede canalizada. Nesse caso, como já mencionado, um dos 

seus mais importantes objetivos é estimular e garantir a competitividade da energia produzida 

a partir de fontes renováveis
339

.  

Ressalta-se que a Lei n.º 10.438/2002 também autorizou a utilização de recursos 

da Reserva Geral de Reversão (RGR) para instalação de produção de energia elétrica por 

pequenas centrais hidrelétricas e a partir de fontes eólica, solar e biomassa (art. 13, §6º, Lei 

n.º 10.438/02)
340

. 
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A RGR consiste em um encargo setorial arrecadado das empresas concessionárias 

e administrado pela Eletrobrás com o objetivo de prover recursos para reversão dos bens 

vinculados às concessões, mediante indenização dos investimentos não amortizados ou 

depreciados, bem como para promover a expansão e melhoria dos servidos públicos de 

energia elétrica
341

. 

Cumpre destacar também a fixação do desconto tarifário e possibilidade de venda 

direta a consumidores finais, como importante instrumento de incentivo ao setor. A Lei n.º 

9.648, de 27 de maio de 1998, concedeu as pequenas centrais hidrelétricas o direito a 

desconto não inferior a 50% (cinquenta por cento) sobre tarifas de uso de sistemas elétricos de 

transmissão e distribuição (ao alterar o art. 26, §1º da Lei n.º 9.427/96)
342

. Além disso, a 

Medida Provisória nº 579, de 2012, recentemente convertida na Lei n.º 12.783, de 11 de 

janeiro de 2013, que alterou o §5º, do artigo 26, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 

permitiu que as pequenas centrais hidrelétricas, os aproveitamentos de potenciais hidráulicos 

de potência superior a 1.000 (mil) kW e igual ou inferior a 50.000 (cinquenta mil) kW, 

destinados à produção independente ou autoprodução, os empreendimentos com potência 

igual ou inferior a 1.000 (mil) kW, assim como aqueles com base em fontes solar, eólica, 

biomassa, cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou 

igual a 50.000 (cinquenta mil) kW, pudessem comercializar energia elétrica com consumidor 

ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja 

carga seja maior ou igual a 500 (quinhentos) kW. 

Além disso, é interessante reiterar a importância do Programa de incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), com a finalidade de aumentar a 

participação da energia elétrica produzida por pequenas centrais hidrelétricas e 

empreendimentos concebidos com base em fonte eólica e biomassa, na matriz energética 

nacional. O programa também visa, como já mencionado anteriormente, reduzir a emissão de 

gases de efeito estufa, nos termos do Protocolo de Kyoto à Convenção-Quadro das Nações 
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Unidas sobre Mudança do Clima, contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento 

sustentável do país. 

E por fim, destaca-se o repasse tarifário, como forma de incentivo à contratação 

de fontes renováveis, que surgir a partir do Decreto n.º 6.048, de 27 de fevereiro de 2007, que 

assegurou às distribuidoras, nos leilões públicos de compra de energia elétrica, o repasse 

integral dos custos de aquisição de energia proveniente dessas fontes às tarifas dos 

consumidores
343

. 

 

4.2.2 Licenciamento ambiental  

 

A Constituição Federal de 1988 determina expressamente que para atender a 

proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantindo a sua preservação para as 

gerações presentes e futuras, caberá ao Poder Público exigir a realização de estudo prévio de 

impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação ao meio ambiente, ao qual se dará publicidade
344

, tendo em vista 

tratar-se de bem de grande interesse para toda a coletividade. 

Todavia, antes da promulgação da Carta de Direitos de 1988, com a Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), criada a partir da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 

1981, a questão já foi disciplinada, quando foram criados uma série de instrumentos de 

planejamento ambiental que deveriam atuar no Brasil. Assim, surgiu o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) como um instrumento preventivo do dano ambiental, capaz de conferir uma 

previsão específica acerca da extensão dos danos que determinada atividade ou empresa 

potencialmente poderá causar ao meio ambiente, permitindo a prevenção dos danos 

ambientais e o oferecendo opções para impedir ou mitigar os seus efeitos
345

. 

Dessa forma, a PNMA estabelece em seu artigo 9º a avaliação de impactos 

ambientais e o licenciamento como instrumentos de atuação da sua política nacional
346

, para 

em seguida determinar expressamente em seu artigo 10 que dependerá da realização de 

licenciamento ambiental prévio a construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
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estabelecimentos e atividades que utilizam recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar prejuízos ao meio ambiente
347

.  

Verifica-se, de tal modo, necessidade de realização do estudo prévio de impacto 

ambiental para a concessão do subsequente licenciamento ambiental de todas aquelas 

atividades capazes de causar danos ambientais, seja ao nosso meio ambiente natural, artificial 

ou cultural, destacando a amplitude da proteção ao meio ambiente prevista pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. 

E nesse caso, diante da diversidade das possibilidades de aplicação das fontes 

renováveis para a produção energética, observa-se o grave risco de serem causados prejuízos 

ao meio ambiente em todas as suas formas, em face da grande capacidade de gerar 

externalidades negativas das atividades supramencionadas, sendo necessária, portanto, a 

realização do EIA/RIMA para a concessão da licença ambiental que permitirá o início das 

atividades. 

De tal modo, o licenciamento ambiental consiste no procedimento administrativo 

que deverá ser observado por aqueles que desejam desenvolver empreendimentos ou 

atividades que utilizem recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras, ou que possam causar qualquer forma de degradação ambiental. Ocorre por meio 

da concessão, pelo órgão ambiental competente, da licença ambiental, conferida para os 

empreendedores que atendem as restrições e medidas de controle ambiental presentes em 

nossa legislação, em conformidade com a promoção do desenvolvimento da atividade 

econômica e em respeito à proteção dos recursos naturais. É a Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n.º 237, de 19 de dezembro de 1997, a responsável 

pelo disciplinamento dos procedimentos e critérios utilizados para a realização do 

licenciamento ambiental. 

Deverá ser requerida a licença ambiental para localizar, construir, instalar, 

ampliar, modificar e operar qualquer empreendimento ou atividade utilizadora dos recursos 

ambientais. Na maioria dos casos, os tipos de licença ambiental necessárias são as seguintes: a 

Licença Prévia (LP), a Licença de instalação (LI), e a Licença de Operação (LO). 

Nos casos dos empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de impactos significativos ao meio ambiente será indispensável à 

elaboração prévia do estudo de impacto ambiental (EIA), assim como do respectivo relatório 

de impacto sobre o meio ambiente (RIMA). 
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O órgão estadual do meio ambiente
348

, integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), é responsável pela concessão das licenças ambientais. Destacando-se 

que em alguns casos definidos pela Resolução CONAMA n.º 237/1997 o licenciamento 

ambiental realizado dependerá da homologação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). É o que ocorrerá quando, entre outros casos, 

envolver empreendimentos ou atividades desenvolvidas entre o Brasil e país adjacente, ou 

mesmo entre dois ou mais Estados, localizado no mar territorial, na plataforma continental, na 

zona econômica exclusiva, ou até mesmo quando os impactos ambientais direto ultrapassam 

os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados. 

E para especificar as atividades que dependeriam de estudo de impacto ambiental 

a Resolução do CONAMA n.º 001 de 1986 determina em seu art. 2º que dependerá de 

elaboração do EIA e do respectivo RIMA, o licenciamento de atividades modificadoras do 

meio ambiente, tais como linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; obras 

hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragens para fins hidrelétricos, 

acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, 

drenagem e irrigação, retificação de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, 

transposição de bacias, diques; usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de 

energia primária, acima de 10 MW; e projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas 

consideradas de relevante interesse ambiental
349

.  

Ademais, de acordo com a Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 

1997, estará sujeito ao licenciamento ambiental a produção de óleos, gorduras, ceras vegetais-

animais (para a produção de biodiesel); a produção de álcool etílico (etanol); a produção de 

energia termoelétrica; a transmissão de energia elétrica; o parcelamento do solo (parques 

eólicos e solares); assim como as estações de tratamento de água, os interceptores, emissários, 

para drenagem, e a criação de barragens, diques e canais (PCHs)
350

. 

Como facilmente verifica-se todas as atividades desenvolvidas pela indústria 

energética das energias renováveis, nas atividades de produção, geração e transmissão de 

energia elétrica, tais como aquelas desenvolvidas pelo agronegócio para a produção de 

biomassa ou bicombustíveis, na criação de barragens para as PCHs, no parcelamento do solo 

para a instalação de parques de energia eólica ou solar, deverão requerer as respectivas 
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licenças ambientais para desenvolver as suas atividades, que além de serem grande 

utilizadoras de recursos naturais, são capazes de gerar graves impactos ambientais ao meio 

ambiente e a toda a sociedade. 

A importância do EIA e do licenciamento ambiental é clara, visto que além de 

tratarem-se de importantes instrumentos de gestão criado pela PNMA, são resultado de 

valores indiscutivelmente consagrados pela República Federativa brasileira com o advento da 

Constituição Federal de 1988. Entretanto, constantemente surge o licenciamento das energias 

renováveis, sobretudo por se tratar de um setor relativamente novo ainda em processo de 

consolidação, como o grande entrave para o pleno desenvolvimento do setor. 

Afirma-se que a ausência de uma regulamentação jurídica específica quanto às 

exigências ambientais prévias à instalação de novos empreendimentos de fontes renováveis 

gera grandes riscos para os investidores. Nesses casos, a complexa legislação ambiental, 

apesar de extensa, não preenche lacunas fundamentais, conferindo pouca sustentação legal aos 

projetos de desenvolvimento energético, o que termina por gerar conflitos com os 

empreendedores, com o Ministério Público, com ONGs, e com os próprios órgãos públicos
351

. 

Dentre os principais problemas relatados para o procedimento destaca-se a questão da 

competência para a realização do licenciamento; a sua excessiva judicialização; a necessidade 

de realização de audiências públicas; a fixação de compensações ambientais; e a 

responsabilização dos órgãos licenciadores
352

. 

A falta de qualidade dos estudos técnicos na tentativa de suprir a falta de 

profissionais qualificados que atuam nos órgãos públicos termina por provocar procedimentos 

caros, morosos, burocráticos e ainda por cima imprevisíveis, de forma extremamente 

prejudicial aos interesses dos empreendedores e do país
353

, com a possibilidade inclusive de 

serem gerados grandes riscos para o meio ambiente.  

Nesse cenário, a Resolução CONAMA n.º 279, de 27 de junho de 2001, tenta 

desburocratizar o setor, ao simplificar os procedimentos para o licenciamento de 

empreendimentos elétricos de pequeno porte, e consequentemente causadores de potencial 

reduzido para gerar impactos ambientais
354

.  
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A Resolução em comento foi editada diante da necessidade de estabelecer 

procedimento simplificado para o licenciamento ambiental, com prazo máximo de sessenta 

dias de tramitação, dos empreendimentos com impacto ambiental de pequeno porte, 

necessários ao incremento da oferta de energia elétrica no País, nos termos do art. 8º, §3º, da 

Medida Provisória nº 2.152-2, de 1º de junho de 2001, que surgiu no período da crise 

energética brasileira para estabelecer diretrizes para programas de enfrentamento da crise de 

energia elétrica do país
355

. 

De tal modo, fixou-se que deveria ser apresentado relatório ambiental 

simplificado (RAS), que consiste no estudo relativo aos aspectos ambientais relacionados à 

atividade ou empreendimento, atuando como subsídio para a concessão da licença prévia, que 

deverá abordar, dentre outros aspectos, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da 

região na qual o empreendimento será inserido, sua caracterização, a identificação dos 

impactos ambientais e das medidas de controle, mitigação e compensação
356

, contendo, assim, 

exigências mais simplificadas em relação àquelas que são feitas para o procedimento de 

licenciamento padrão.  

E poderão ser beneficiados por esse procedimento simplificado todos os 

empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, incluindo-se as 

usinas hidrelétricas, as usinas termelétricas, os sistemas de transmissão de energia elétrica 

(linhas de transmissão e subestações), as usinas eólicas e quaisquer outras fontes renováveis 

de energia
357

. 

Todavia, em que pese a supracitada previsão, o licenciamento ambiental, mesmo 

quando simplificado, continua sendo apontado como um dos grandes entraves para o setor, 

sendo extremamente prejudicial essa visão holística da legislação ambiental como barreira 

para o desenvolvimento do país, especialmente pelo fato de que não é outro o objetivo das 

atividades econômicas aqui realizadas, senão o de melhorar a qualidade de vida da população, 

o que somente será possível a partir da manutenção das características ambientais do planeta, 

permitindo a conservação da vida das gerações presentes e vindouras. 

Destarte, em face de já haver uma previsão para adoção de procedimento 

simplificado para o setor, somente com um fortalecimento do sistema de gestão ambiental do 

país em sua totalidade será possível realizar os estudos dos impactos ambientais em tempo 

razoável, para que assim seja possível simultaneamente avaliar as externalidades negativas 
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criadas por cada empreendimento, fixando-se as devidas medidas mitigadoras, ao mesmo 

tempo em que é estimulada a necessária mudança na matriz energética brasileira. 

De tal modo, espera que a legislação ambiental passe a atuar definitivamente 

como um aspecto complementar ao processo de desenvolvimento do país, e não como uma 

barreira ou entrave. Com base na perspectiva de Amartya Sen aqui adotada, só há 

desenvolvimento quando ocorre melhoria no bem-estar da população, com a ampliação das 

liberdades reais de que desfrutam, sendo nesse sentido que dever ser observada a atuação da 

legislação ambiental em todas as esferas. 

 

4.3 IMPLICAÇÕES ECONOMICAS  

 

4.3.1 Os leilões de energia e a necessidade de evitar a competição entre as fontes 

renováveis 

 

A princípio destaca-se que a comercialização de energia elétrica passou por duas 

fases distintas. Na primeira, com base no Modelo de Regulação Plena (que se realizou em 

meados da década de 1960 até 1995), o mercado era totalmente regulado e as relações de 

comercialização de energia ocorriam por meio de acordos e contratos regulados entre 

empresas estatais federais e estaduais. Nesse caso, o Estado atuava como planejador e único 

investidor na expansão da geração. Na segunda, com base no Modelo Mercado Livre (do ano 

de 1996 à 2003), o mercado era totalmente livre, a as relações de comercialização de energia 

elétrica eram realizadas bilateralmente por meio de contratos entre as diversas empresas do 

setor energético brasileiro com preços livremente pactuados. Nesse período, o Estado atuava 

apenas como agente regulador do mercado, abdicando quase que totalmente os papeis de 

investimento e planejamento
358

 que atualmente desempenha.  

Logo em seguida, especialmente em decorrência da crise do racionamento que 

ocorreu nos anos 2001 e 2002, se tornou fundamental rediscutir os incentivos a expansão da 

geração, uma vez que o modelo do mercado totalmente livre não estava na prática fornecendo 

os incentivos adequados para os investimentos no segmento
359

, quando foram iniciados os 

debates para mais uma modificação a ser concretizada no setor energético brasileiro.  

Foi a Medida Provisória n.º 144, de 11 de dezembro de 2003, convertida na Lei 

n.º 10.848, de 15 de março de 2004, regulamentada pelo Decreto n.º 5.163, de 30 de agosto de 

                                                           
358

 VIANA, Alexandre Guedes; PARENTE, Virgínia. A experiência brasileira de incentivo a expansão das 

fontes renováveis por meio de leilões de energia elétrica. In: Revista Brasileira de Energia. Vol. 16. nº 1. 1º 

Sem. São Paulo: SBPE, 2010. p. 25. 
359

 Ibidem, p. 25. 



124 

 

2004, que estabeleceu um novo marco regulatório para o setor energético, quando foram 

totalmente transformadas as regras de comercialização de energia no setor elétrico brasileiro. 

Após a supracitada modificação, ficou estabelecido que as distribuidoras somente poderiam 

adquirir energia elétrica através de leilões públicos, o que a lei citada denomina de ambiente 

de contratação regulado, de modo que o mercado foi divido entre o Ambiente de Contratação 

Livre (ACL) e o Ambiente de Contratação Regulada (ACR). 

Segundo a aludida legislação, as concessionárias, permissionárias e autorizadas de 

serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN) 

devem garantir o atendimento à totalidade de seu mercado, mediante contratação regulada, 

por meio de licitação. Assim, são promovidos pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e 

coordenados pela ANEEL diversos tipos de leilões, de modo que as concessionárias possam 

contratar com antecedência as fontes de geração que suprirão a demanda de energia elétrica. 

Podem integrar o ambiente de contratação regulada todos os geradores, produtores 

independentes, autoprodutores, comercializadores e consumidores livres. E a principal 

diferença entre os dois modelos do segmento é que as distribuidoras ocupam o lugar dos 

consumidores livres e que os comercializadores desempenham um papel marginal nas 

operações, restringindo-se praticamente aos leilões de energia existente. Desse modo, no ACL 

os preços são livremente pactuados pelos agentes, enquanto no ACR a contratação para o 

atendimento da carga das distribuidoras ocorre através da competição em leilões regulados no 

qual os vencedores são os geradores que ofertarem a menor tarifa
360

. 

Os leilões devem combinar a segurança do suprimento energético com a 

modicidade tarifária, e ainda, devem fornecer os estímulos adequados para que essa expansão 

ocorra por meio de fontes renováveis. Além disso, os leilões de energia no ambiente de 

contratação regulada são normalmente realizados no ano de início de seu suprimento e 

dividem-se nos Leilões de Energia Existente (LEE), Leilões de Energia Nova (LEN), Leilões 

de Fontes Alternativas (LFA), LER e Leilões de Projetos Estruturantes
361

. 
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Observa-se, assim que foram criados certames específicos que enquadrassem a 

contratação de energia proveniente das fontes renováveis, quando além da possibilidade de 

participação dos empreendimentos de fontes renováveis nos LENs, foram criados leilões 

exclusivos para a participação dessas fontes, destacando os LFAs e a determinação da 

contratação de fontes renováveis nos LERs, o que evidencia o interesse governamental 

explícito de ampliar a geração a partir de empreendimentos baseados em energia renovável e, 

por conseguinte, ambientalmente sustentável
362

. 

Os LFAs foram introduzidos pelo Decreto nº 6.048, de 27 de fevereiro de 2007, 

que alterou a redação do Decreto nº 5.163 de 30 de julho de 2004. Enquanto os LERs foram 

introduzidos pelo Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008, ressaltando que a definição de 

contratação de fontes renováveis para os LERs ocorre por meio de Portarias específicas do 

MME delineadas para cada certame a ser realizado
363

. 

Os Leilões de Fontes Alternativas de energia (LFA), objeto específico do presente 

estudo, são leilões normalmente destinados a novos empreendimentos de fontes renováveis de 

energia, tratando-se, por conseguinte, de um certame exclusivo para empreendimentos de 

fontes renováveis, quando são realizados leilões específicos previstos para um subconjunto de 

fonte, com base nas usinas que produzem energia elétrica a partir da biomassa, as eólicas e as 

pequenas centrais hidrelétricas (PCH)
364

. E a critério do MME, os Leilões de Fontes 

Alternativas (LFA) poderão vir oportunamente a incorporar outras fontes renováveis, como é 

o caso da geração solar, considerando, dentre outros aspectos, a questão estratégica da 

inclusão dessas fontes na matriz de geração elétrica, o estágio tecnológico de seu 

desenvolvimento e a oportunidade ou potencial de competitividade apresentados. 

Conforme já mencionado o Decreto n.º 5.163, de 30 de agosto de 2004 foi 

responsável por disciplinar a compra de energia elétrica realizada através dos leilões, bem 

como por apresentar a regulamentação dos contratos de compra. De modo que se definiu que 

caberá à ANEEL promover, direta ou indiretamente, as licitações para a contratação de 

                                                                                                                                                                                     
capacidade e potência para o setor. VIANA, Alexandre Guedes; PARENTE, Virgínia. A experiência brasileira 
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energia elétrica pelas distribuidoras, quando deverão ser observadas as diretrizes fixadas pelo 

MME
365

. 

A definição dos elementos e dos principais pontos de competição dos leilões do 

ACR será realizada pelo MME a partir dos estudos técnicos da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE). Em sua atuação, a ANEEL e a Câmara de Comercialização de energia 

elétrica (CCEE) operacionalizam e realizam o leilão, cabendo à ANEEL a elaboração do 

Edital e dos Contratos, ao passo que será incumbência da CCEE a estruturação do evento e a 

sua posterior administração comercial
366

.  

Nos leilões é comercializada a energia que o brasileiro irá consumir nos anos 

seguintes. As regras são criadas especificamente para cada certame, e podem entrar em 

disputa, além das fontes renováveis, as térmicas a gás e a eventual ampliação de alguma 

hidrelétrica. Na maioria dos casos, se as usinas a gás fossem ofertadas separadamente, haveria 

mais espaço para as demais fontes renováveis (eólica, biomassa e pequenas centrais 

hidrelétricas)
367

.  

Observa-se que a grande problemática advém justamente da realização dos leilões 

para a comercialização da energia proveniente das fontes renováveis de energia de forma 

abrangente (considerando a biomassa, as eólicas e as pequenas centrais hidrelétricas ao lado 

inclusive de fontes não renováveis), e sem enfatizar as particularidades de cada uma das 

fontes, o que termina por acarretar uma competição pelo menor preço entre as fontes
368

, em 

busca da aprovação final no certame licitatório.  

É o que se observa na avaliação nas informações disponibilizadas pelo MME, 

analisando os leilões realizados em sede do ambiente de contratação regulada e indicando 

claramente que em que pese os incentivos concedidos para o segmento, ainda não ocorreu 

uma modificação significativa no setor, com a subsequente inclusão proeminente das fontes 

renováveis em nossa matriz energética, tendo em vista que a negociação da energia elétrica no 
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país continua baseando essencialmente em fontes que são capazes de gerar grandes 

externalidades negativas ao meio ambiente
369

. 

De tal modo, tem-se que os leilões exclusivos para fontes renováveis são muito 

interessantes tanto por buscar incentivar a ampliação da geração por meio dessas fontes, como 

por criar condições para a diversificação da matriz, em face da maior participação de 

empreendimentos de biomassa e eólicos, os quais passaram a ter produtos específicos que 

considerassem as suas particularidades. Entretanto, observa-se que será necessário 

desenvolver mecanismos que permitam que esses empreendimentos possam competir 

livremente e em condições de igualdade com as demais fontes, inclusive as não renováveis, 

no médio e longo prazos, tendo em vista que em determinadas condições a premissa da 

modicidade da tarifa poderá restar prejudicada
370

, afetando consequentemente a expansão da 

energia advinda de fontes renováveis no país. 

Assim, as críticas realizadas no atual modelo do ambiente de contratação regulada 

advêm justamente da necessidade de existirem incentivos para essas novas fontes tornarem-se 

efetivamente competitivas e possam realmente disputar espaço no setor, em vistas à 

substituição da nossa atual matriz energética. E o Projeto de Lei n.º 630/2003, já abordado em 

tópico específico, dentre outros aspectos importante, defende a realização de leilões separados 

para as fontes
371

. 

Destarte, observa-se que cada fonte alternativa de energia tem as suas 

particularidades e deve ser incentivada considerando os seus aspectos essenciais, sendo 

extremamente prejudicial para o setor, que se encontra ainda processo de desenvolvimento, 

que as fontes continuem a ser tratadas da mesma forma, sem qualquer espécie de 

diferenciação entre as fontes, sobretudo no momento da realização dos leilões, que vão 

delinear a exploração do setor energético brasileiro nos anos subsequentes. 
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4.3.2 Compensação econômico-financeira na produção de fontes renováveis de energia 

 

Nesse momento, é fundamental perquirir individualizadamente sobre a 

possibilidade de recebimento de uma compensação econômico-financeira para os locais 

produtores de energia provenientes de fontes renováveis, surgindo essa como mais uma 

medida que poderia ser incentivada pelo governo brasileiro. 

A princípio deve-se destacar que para substituir efetivamente a nossa matriz 

energética vai surgir um grande desafio para o governo brasileiro de compatibilizar interesses 

aparentemente intransponíveis. De um lado, devem ser concedidos incentivos para o 

crescimento e desenvolvimento da indústria de fontes renováveis, visando torná-la 

competitiva. E por outro lado, esse crescimento deve compatibilizar-se com as necessidades 

sociais e ambientais dos Estados e Municípios produtores, em conformidade com as previsões 

da nossa carta magna de direitos. 

De tal modo, questiona-se nesse momento sobre a necessidade desses Estados e 

Municípios produtores, que inevitavelmente sofrerão impactos significativos com as 

atividades desenvolvidas, receberem compensações econômicos financeiras em face das 

atividades desenvolvidas pela indústria energética proveniente de fontes renováveis de 

energia, tal como ocorre com os royalties recebidos na indústria do petróleo e gás natural.  

Verifica-se, assim, que o governo brasileiro tem a incumbência de avaliar se a 

dosimetria entre os incentivos fiscais concedidos, os lucros que serão gerados para os agentes 

econômicos atuantes, e os prejuízos sócio ambientais gerados para os locais produtores, 

justificará a fixação de uma contrapartida econômica para os Estados e Municípios 

produtores, tendo em vista que com a indústria esses locais poderão perder áreas importantes 

para o seu desenvolvimento posterior, com reflexos inclusive em atividades tradicionalmente 

desenvolvidas, como se verá adiante. 

Nesse contexto, observa-se a existência de regulamentação especifica no que diz 

respeito à exploração de energia hidrelétrica, especialmente pelo fato de o Brasil já apresentar 

desde muito tempo uma participação expressiva dessa fonte em sua matriz energética.  

Assim, em consideração ao fato que, conforme já mencionado em tópico 

especifico, a construção de grandes reservatórios para a geração de energia elétrica provoca 

graves impactos nos meios físico, biológico e social capazes de gerar alterações na economia 

das regiões afetadas pelas usinas hidrelétricas. Tem-se que essas regiões absorvem os custos 

sociais, econômicos e ambientais associados à construção e operação de uma usina, enquanto 
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os benefícios energéticos são distribuídos para todas as demais regiões do país
372

. E em face 

dessa percepção, o Congresso Nacional instituiu, por meio do artigo 20, §1º, da Constituição 

Federal de 1988, uma compensação financeira a ser paga aos Estados e Municípios pela 

exploração dos potenciais hidráulicos para fins de geração de energia elétrica
373

. 

Nesse cenário, observa-se que a Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989, foi 

responsável por disciplinar a previsão constitucional supracitada, ao instituir, para os Estados, 

Distrito Federal e Municípios, o recebimento de uma compensação financeira pelo resultado 

da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia 

elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas continentais, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva. 

De tal modo, e para discorrer de forma mais específica sobre a compensação 

financeira pela utilização dos recursos hídricos supramencionada, foi editado o Decreto n.º 

3.739, de 31 de janeiro de 2001, dispondo sobre o cálculo da tarifa atualizada de referência 

para compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, de que trata a Lei nº 7.990, 

de 28 de dezembro de 1989, supramencionada, e da contribuição de reservatórios de montante 

para a geração de energia hidrelétrica, de que trata a Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, e 

dá outras providências. 

No caso que aqui nos interessa, da exploração de recursos hídricos para geração 

de energia elétrica, a compensação financeira é paga pelas empresas titulares de concessão ou 

autorização pela exploração de potencial hidráulico, sendo a maior parte dos recursos 

arrecadados destinada aos Estados e Municípios afetados pelos reservatórios
374

, capazes de 

gerar, como já mencionado, significativos impactos ambientais e sociais nas áreas de 

implantação dos empreendimentos hidrelétricos. 

E essa compensação financeira, em face de suas características, pode ser 

compreendida como um instrumento econômico de gestão ambiental. O que se justifica pelo 

fato de que o recolhimento da compensação financeira configura-se como um pagamento pelo 

uso do recurso natural, quando a destinação dos valores arrecadados para os Estados e 
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Municípios atingidos tem o objetivo de garantir recursos suficientes para minimizar as 

externalidades negativas decorrentes da implantação e operação das usinas hidrelétricas
375

. 

Não obstante, deve-se mais uma vez advertir que existe previsão expressa para a 

isenção do pagamento compensação da financeira pela exploração de recursos hídricos, para 

fins de geração de energia elétrica, das pequenas centrais hidrelétricas que entrassem em 

operação a partir de maio de 1998 e cuja energia elétrica fosse destinada à comercialização 

sob o regime de produção independente ou autoprodução, a partir da Lei n.º 9.648, de 27 de 

maio de 1998, que alterou a Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996
376

. De modo que 

inexiste previsão para o pagamento de compensação financeira no caso das pequenas centrais 

hidrelétricas, objeto de incentivo primordial do PROINFA, existindo previsão de pagamento 

da referida contrapartida econômica tão somente para as grandes usinas hidrelétricas.  

Nesse caso observou-se que existe um delineamento institucional para a 

possibilidade de pagamentos de compensações econômicas para os casos de aproveitamento 

de fontes hidrelétricas, em que pese a exclusão das pequenas centrais hidrelétricas. Todavia, 

não existem ainda previsões concretas sobre a possibilidade do recebimento de quaisquer 

contrapartidas para os Estados ou Municípios produtores no caso das demais fontes 

renováveis, situação que preocupa especialmente pelo fato de que os potenciais eólicos e 

solares para geração elétrica não serão capaz de gerar nem imposto sobre circulação de 

mercadorias e prestação de serviços (ICMS), nem tampouco royalties para os seus produtores. 

De modo que, a geração de energia eólica, que poderia se tornar a maior fonte de 

arrecadação de ICMS para os Estados e Municípios produtores, não deixará nenhuma receita 

em seus territórios, caso o atual regime de tributação não mude ou não surja nenhuma medida 

compensatória, tendo em vista que os impostos cobrados são pagos aos Estados que 

consomem e não aos que produzem energia. 

A Constituição Federal definiu a tributação pelo ICMS no caso das operações 

relativas a energia elétrica ao vedar expressamente no § 3º do art. 155 a incidência de 
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qualquer outro imposto que não seja o ICMS
377

. Ademais, dispõe a Lei Complementar n.º 87, 

de 13 de setembro de 1996, lei nacional de regência do ICMS, que o ICMS incide sobre a 

entrada de energia elétrica no Estado destinatário por meio de operações interestaduais 

sempre que não for destinada à comercialização ou à industrialização
378

 (art. 2º, §1º, III). 

Nesses casos, quando destinada à comercialização ou à industrialização, a operação 

interestadual é imune de acordo com previsão constitucional expressa (art. 155, § 2º, X, b da 

CF)
379

. Assim, observa-se que não existe previsão para que os Estados e Municípios 

produtores recebam tributos em decorrência da produção de energia elétrica, sendo previsto o 

pagamento de ICMS somente para a entrada de energia elétrica no Estado destinatário e 

consumidor dessa energia. 

No caso dos royalties também inexiste previsão sobre o recebimento de qualquer 

compensação econômico financeira pela exploração fontes renováveis de energia, quando o 

artigo 20 da Carta Magna assegura o recebimento de compensação financeira tão somente 

pela exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de 

energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, 

mar territorial ou zona econômica exclusiva
380

, nada sendo mencionado acerca das demais 

fontes. 

Todavia, no que diz respeito às usinas eólicas já é verificada uma preocupação 

sobre a questão, quando se iniciou o debate para a modificação desse quadro institucional, 

tendo em vista que os Estados com grande potencial de exploração dessa fonte, como é o caso 

do Rio Grande do Norte (RN), por exemplo, se encontram diante da possibilidade de ampliar 

de maneira significativa a sua arrecadação tributária, promovendo consequentemente o 

incremento de suas economias. Assim, o tema começou a ser debatido no Congresso 

Nacional, mas caso a situação não avance, o Estado ficará apenas com os benefícios indiretos 

da geração de energia eólica
381

. 

A relevância da questão decorre do fato de que a energia eólica além de não gerar 

royalties é uma indústria de alta tecnologia, que subsequentemente emprega poucas pessoas 

                                                           
377

 “Art. 155. § 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, 

nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, 

derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País”. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília, 

1988. Art. 155, §3º. 
378

 BRASIL. Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996. Brasília, 1996. Art. 2º, §1º, III. 
379

 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília, 1988. Art. 155, § 2º, X, b. 
380

 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília, 1988. Art. 20, §1º. 
381

 No Estado do Rio Grande do Norte serão instalados até o ano 2013, 61 (sessenta e um) parques eólicos, 

movimentando mais de R$8 bilhões. MENDES, Adrielle. Energia eólica pode deixar RN sem divisas. Tribuna 

do Norte. Disponível em:<http://tribuna.mobi/noticia/energia-eolica-pode-deixar-rn-sem-divisas/184012>. 

Acesso em: 16 de janeiro de 2013. 



132 

 

após a sua instalação, de modo que apesar da atividade elevar o produto interno bruto (PIB) 

do Estado, após a instalação dos parques deixa-se de empregar mão de obra de forma massiva 

e ainda inutilizam-se as propriedades, não havendo ainda qualquer previsão de compensação 

econômica em face do seu desenvolvimento. Nesse caso, defende-se o recebimento da 

compensação, em face de se tratar de uma energia renovável e limpa, sendo interessante que 

ocorra algum tipo de tributação na fonte geradora. A dificuldade prática de tributação das 

eólicas na origem é em decorrência do fato de após ela ser produzida ela ser transmitida por 

todo o país, sendo atualmente debatida a possibilidade do surgimento de um tributo ecológico 

para solucionar a problemática
382

. 

Nesse caso, o imposto ecológico, ou tributo ecológico, é um mecanismo adotado 

por diversos países para subsidiar e incentivar as ações de conservação, garantindo que os 

Estados que desenvolvem ações de conservação ambiental tenham acesso a parte do ICMS 

gerado por determinada atividade
383

. 

Em face de tal fato está atualmente tramitando um projeto de lei que propõe que 

as usina tenham que pagar 6% (seis por cento) do valor da energia para os Estados e 

Municípios produtores, em decorrência dos impactos produzidos pelos empreendimentos. 

O Projeto de Lei n.º 1.214-A de 2011 determina que o aproveitamento da energia 

eólica para fins de geração de energia elétrica ensejará pagamento de compensação financeira 

aos Estados, Distrito Federal, Municípios e órgãos da administração direta da União
384

, cuja 

justificativa é decorrente do fato de que a implantação de grande número de geradores eólicos, 

especialmente em alguns Estados do Nordeste brasileiro, é responsável por gerar inúmeros 

inconvenientes, tais como a dificuldade na exploração de outras atividades econômicas na 

área, a afetação de paisagens naturais de grande beleza, que sofrem interferências visuais e 

sonoras, prejudicando o turismo, notadamente uma das principais atividades das regiões com 

maiores perspectivas para a implantação dos parques eólicos, com consequências negativas 

para a renda e emprego dos Estados e Municípios. Com isso, há também redução das receitas 

públicas, tão necessárias para a execução de políticas que buscam reduzir os problemas 

sociais das regiões. Além do fato de os ecossistemas naturais serem prejudicados, em face da 

morte de pássaros que se chocam com as pás dos geradores eólicos
385

, que giram em grandes 
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velocidades, dentre outros prejuízos como a necessidade de desapropriação de áreas muitas 

vezes em detrimento de comunidade tradicionais constituídas na região. 

O Projeto de Lei motivou-se ainda pela legislação brasileira prever a tributação da 

energia elétrica somente em seu destino final, de modo que o Estado produtor não aufere 

receitas sobre a parcela, muitas vezes significativa, da energia exportada a outras Unidades da 

Federação, que melhoram suas condições financeiras sem que tenham sofrido os danos 

decorrentes da geração da energia. Além disso, as usinas eólicas não têm necessidade de 

aquisição de combustíveis, o que torna o custo operacional de geração baixo, permitindo o 

pagamento de uma compensação econômica
386

. 

A referida proposta foi apresentada pela Deputada Federal Gorete Pereira (PR-

CE), e determina que a compensação financeira será de 6% (seis por cento) sobre o valor da 

energia produzida paga aos Estados (45%) e Municípios (45%) onde estão instalados os 

complexos eólicos, aos ministérios de Minas e Energia (3%) e Meio Ambiente (3%) e ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (4%). Adverte-se que estará 

isenta do pagamento a energia elétrica produzida pelas instalações geradoras com capacidade 

nominal igual ou inferior a 100 kW e a gerada e consumida para uso privativo de produtor 

(autoprodutor), no montante correspondente ao seu consumo próprio no processo de 

transformação industrial
387

. 

O Projeto de Lei ora em análise foi duramente criticado pelos empresários 

atuantes na área, que afirmam que o novo setor das fontes eólicas ainda em desenvolvimento 

no país deve ser incentivado, ao invés de taxado, considerando que além dos elevados custos 

na construção das usinas, as tributações na área de energia já são bastante elevadas. Ademais, 

afirmam que os parques eólicos não são empecilhos para as atividades agrícolas e de turismo, 

servindo os aerogeradores como um atrativo turístico e sem grandes impactos
388

. 

Nesse contexto, e em concordância com as opiniões contrárias, a Comissão de 

Minas e Energia, no dia 04 de julho de 2012, rejeitou o Projeto de Lei n.º 1.214/2011, nos 

termos do Parecer do Relator, Deputado João Carlos Bacelar, sob a justificativa de que os 

benefícios decorrentes da implantação desse tipo de empreendimento, quais sejam, a atração 

de investimentos, a criação de empregos, aumento da disponibilidade de energia elétrica a 

partir de fonte limpa e renovável e a preços competitivos em relação às demais fontes, 
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superam amplamente os inconvenientes apontados. Afirma-se que o Projeto de Lei ao 

pretender gravar a geração de energia elétrica a partir da fonte eólica com novo tributo, 

contrapõe-se à política de incentivos que as unidades da federação vêm adotando para tornar o 

Brasil uma potência mundial na produção de aerogeradores e na geração de energia elétrica a 

partir da fonte eólica
389

. 

Para a Comissão de Minas e energia o crescimento do segmento de geração de 

energia elétrica a partir da fonte eólica vem experimentando apenas nos últimos anos 

desenvolvimento significativo. Nos leilões de compra de energia de reserva realizados em 

julho de 2011, a energia eólica foi vendida a menos de R$ 100/MWh (cem reais por 

megawatt-hora), consolidando-se como a segunda fonte de energia elétrica mais barata do 

País e como a energia eólica mais barata do mundo. Não obstante, adverte-se que tais 

resultados só foram alcançados em função de programa de incentivos fiscais promovidos 

pelos governos federal, estaduais e municipais
390

. 

Em seu parecer, afirmou a Comissão de Minas e Energia que o pagamento de 

compensação financeira está associado à exploração, nos territórios dos entes da federação, de 

recursos naturais que se esgotam (petróleo, gás natural, e demais minerais) ou que são 

utilizados durante o período de exploração (os recursos hídricos) e está definido no § 1º do 

art. 20 da Constituição Federal, acrescentando que a Constituição Federal definiu de forma 

inequívoca o conjunto dos recursos naturais cuja exploração implica no pagamento de 

compensação financeira, que são petróleo ou gás natural; recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica; e outros recursos minerais, afirmando que essa relação que não é 

exemplificativa, mas taxativa (numerus clausus). De modo que se entende que qualquer 

cobrança de compensação financeira por exploração de recursos naturais que não esteja 

relacionada no citado dispositivo da Constituição Federal deverá ser considerada 

inconstitucional
391

. 

Deve-se enfatizar que ainda não ocorreu o posicionamento da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), que certamente aprofundará a questão da 

legalidade da cobrança da compensação econômico-financeira a ser criada pelo Projeto de Lei 

                                                           
389

 BRASIL. COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA. Parecer do Projeto de Lei n.º 1.214-A, de 2011. Brasília, 

2011. 
390

 BRASIL. COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA. Parecer do Projeto de Lei n.º 1.214-A, de 2011. Brasília, 

2011. 
391

 BRASIL. COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA. Parecer do Projeto de Lei n.º 1.214-A, de 2011. Brasília, 

2011. 



135 

 

n.º 1.214/2011, que atualmente encontra-se aguardando Parecer na Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT)
392

. 

Destarte, não existem ainda previsões concretas acerca do pagamento de 

compensações financeiras pela produção energética oriunda das fontes renováveis de energia 

no país, e diante da dificuldade na modificação da legislação tributária existente, 

especialmente pela falta de vontade institucional para tanto, já que boa parte dos Estados 

brasileiros não possuem as características necessárias para o incremento significativo do setor 

em seus Estados, a fixação de um imposto ecológico, ou tributo ecológico, seria uma opção 

interessante para subsidiar e incentivar as ações de conservação adotadas, garantindo que os 

Estados produtores de fontes renováveis de energia possam ser de certa forma compensados 

pelo desenvolvimento da atividade em seus territórios. 

 

4.4 NOVOS DESAFIOS PARA O SETOR 

 

4.4.1 Segurança jurídica para garantir os investimentos no setor 

 

Por tratarem-se as fontes renováveis de energia de uma energia relativamente 

recente, ainda em processo de consolidação e efetiva implementação, essencial garantir-se a 

segurança jurídica necessária para permitir os investimentos no setor, e subsequentemente o 

seu pleno desenvolvimento, com a posterior modificação na matriz energética brasileira. 

Para tanto, é indispensável que o governo brasileiro confira a estabilidade jurídica 

e regulatória necessária para que o mercado energético atue em sua plenitude, de forma 

organizada, com regras claras e justas, garantindo assim um ambiente estável para 

investimentos. Tais necessidades são imperativas para o desenvolvimento sustentado do setor 

e a consolidação do modelo regulatório. Nesse contexto, o Brasil, seguindo uma tendência 

mundial, tem desenvolvido esforços para a atração do capital privado para financiar projetos 

de infraestrutura
393

. 

Conforme já mencionado anteriormente, após a crise energética dos anos 2001 e 

2002, seguida do período de racionamento enfrentado pelo país, causador de grande impacto 

na estrutura do setor energético brasileiro, são realizadas modificações no segmento. Assim, a 

Medida Provisória nº. 144, de 11 de dezembro de 2003, convertida na Lei n.º 10.848, de 15 de 

                                                           
392

 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei n.º 1.214-A, de 2011. Brasília, 2011. 
393

 ANDRADE, José Sérgio de Oliveira. Pequenas centrais hidrelétricas: análise das causas que impedem a 

rápida implantação de PCHs no Brasil. Dissertação (Mestrado). Universidade Salvador. Curso de Mestrado 

em Regulação da Indústria de Energia. Salvador, 2006. 



136 

 

março de 2004, regulamentada pelo Decreto n.º 5.163, de 30 de agosto de 2004, estabeleceu 

um novo marco regulatório para o setor, alterando significativamente as regras de 

comercialização de energia. De acordo com o novo marco legal, as distribuidoras somente 

poderiam adquirir energia elétrica através de leilões públicos, o que a lei citada denomina de 

ambiente de contratação regulado, de modo que o mercado foi divido entre o Ambiente de 

Contratação Livre (ACL) e o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), como já 

mencionado anteriormente. 

Nesse caso, a definição dos principais pontos de competição dos leilões será 

realizada pelo MME a partir dos estudos técnicos desenvolvidos pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE). Em sua atuação, a ANEEL e a Câmara de Comercialização de energia 

elétrica (CCEE) operacionalizam e realizam o leilão, cabendo à ANEEL a elaboração do 

Edital e dos Contratos e à CCEE a estruturação do evento e a sua administração comercial 

subsequente
394

.  

E o fator preocupante da questão surge exatamente em decorrência do fato de as 

regras dos leilões públicos de comercialização de energia serem criadas pelas instancias 

deliberativas governamentais supracitadas especificamente para cada um dos certames, o que 

gera, por conseguinte, grande incerteza quanto aos preceitos que serão seguidos nas 

negociações a serem realizadas no segmento. 

Todavia, em que pese o Brasil possuir uma experiência relativamente recente na 

realização dos leilões para o setor elétrico, há um relativo consenso no sentido de que a 

contratação de energia por meio de leilões proporciona uma estrutura flexível o suficiente 

para alcançar os objetivos de eficiência, de modicidade tarifária, e garantia de oferta, em 

consonância com os valores previstos em nossa legislação. De modo que outro grande desafio 

à consolidação de um mercado de energia eficiente no Brasil consiste na necessidade de 

delinear os instrumentos contratuais para reduzir os custos de transação e minimizar os riscos 

para os agentes envolvidos
395

. 

O segmento das fontes renováveis de energia passa na atualidade por um período 

de forte expansão e transformações. No entanto, verifica-se que apesar da ampliação 

expressiva das possibilidades de produção de energias renováveis por meios não 

convencionais, elevando o país a posição de um dos líderes mundiais no segmento, ainda não 
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se verifica um avanço nos aspectos legais e jurídicos do setor, o que termina por gerar grande 

insegurança para os futuros investidores. Nesse passo, o Brasil apresenta uma legislação ainda 

incipiente e esparsa, incapaz de garantir a segurança necessária para que os investidores 

possam contratar. Inegável, todavia, que existem iniciativas interessantes, tais como o 

PROINFA, mas são ainda ações bastante simplórias em face da necessidade de garantir a 

sustentabilidade do setor
396

. 

As próprias relações contratuais para o desenvolvimento e operação dos projetos 

do setor merecem ser alvo de uma análise criteriosa, tendo em vista que os contratos são 

complexos e continuados, sobretudo de setores em desenvolvimento, apresentando diversos 

pontos decisivos que abrangem tanto as tradicionais questões ambientais, trabalhistas e 

tributárias, quanto a fatores complexos, relacionados à mitigação de riscos, responsabilidades 

das partes, garantias, renegociações de finalidade, custo e prazo, entre outras. Nesse diapasão, 

a melhor forma de garantir a segurança contratual necessária é a elaboração de uma estrutura 

contratual planejada e do gerenciamento jurídico do projeto, ambas buscando mitigar riscos e 

reduzir custos futuros
397

.  

Deve-se advertir, entretanto, que a manutenção de um quadro estável, capaz de 

conferir segurança jurídica para o setor, não deve necessariamente significar a flexibilização 

da legislação ambiental, sob a justificativa comum de tratar-se supostamente de um “entrave 

para o desenvolvimento do país”. Nesse sentido o país tem observado nos últimos anos um 

processo permanente de enfraquecimento dos dispositivos de regulação ambiental, o que pode 

ser verificado com as recentes iniciativas de modificações nos procedimentos de 

licenciamento e proteção ambiental no âmbito do executivo e no Congresso Nacional
398

. 

Embora o Ministério do Meio Ambiente (MMA) tenha se posicionado com 

frequência, mesmo que muitas vezes de forma minoritária dentro do governo, contra o 
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constante ataque que a legislação ambiental vem sofrendo no Legislativo, a proposta de 

flexibilização da legislação ambiental é consequência da posição cada vez mais hegemônica 

no governo e na sociedade, de que é preciso garantir “segurança jurídica” aos 

empreendimentos. E nessa linha, um estudo do Banco Mundial que analisa o ambiente de 

financiamento no país, aponta o licenciamento ambiental como fonte de incertezas para 

atração de investimentos no Brasil
399

. 

É essencial a criação de uma nova concepção para o setor de energias renováveis, 

com a ulterior criação dos incentivos para o uso das fontes renováveis de energia, oferecendo 

segurança jurídica a quem investe na área, garantindo-se a competitividade dos 

empreendimentos de energia renovável, bem como interligação à rede elétrica e o 

estabelecimento de contratos de longo prazo entre geradores e distribuidoras.  

 

4.4.2 Da necessidade de tornar as energias renováveis economicamente atrativas 

 

É inegável que a matriz energética brasileira encontra-se intrinsicamente 

relacionada e dependente dos rumos que o desenvolvimento econômico do país vai seguir. A 

necessidade de uma política energética que reconheça esse fato é fundamental, tendo em vista 

que grande parte do sistema energético foi privatizado e depende, portanto, de investimentos 

não-governamentais que somente poderão ocorrer a partir da fixação de novas regras. De 

modo que passa a haver a necessidade do gerenciamento governamental do setor, com o 

objetivo de obter resultados de ações pela maior eficiência no uso final da energia, levando 

em consideração aspectos de segurança no fornecimento, criação de empregos e de 

sustentabilidade socioambiental
400

. 

Nesse cenário, um dos maiores problemas para a efetiva implementação das 

fontes renováveis em nossa matriz energética reside na dificuldade em explorar esses recursos 

difusos em ampla escala e de forma efetivamente competitiva. No entanto, nas últimas 

décadas, desafiados por preocupações ambientais e crises regulares de combustível, começou 

a serem desenvolvidas as tecnologias no intuito de tornar a energia renovável competitiva.  

A problemática dos altos custos da tecnologia, que terminam acarretar um 

acréscimo no valor da energia para o consumidor final, se torna um grande entrave para as 
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renováveis em relação a outras fontes que apesar de poluentes conseguem produzir a 

eletricidade a um preço mais competitivo. De tal forma, caberá aos governantes agir visando 

ampliar a competitividade comercial destas fontes, o que pode se dá através de uma política 

fiscal, ou até mesmo a partir de investimentos com taxas de juros diferenciadas, considerando 

que os benefícios futuros irão atingir toda a população do planeta
401

. 

É também essencial que exista interesse político e institucional para promover a 

mudança, que somente acontecerá quando adotada como verdadeira prioridade para o país. De 

modo que somente com um ambiente economicamente favorável vai ser possível propiciar o 

investimento e o desenvolvimento de novas tecnologias capazes de atender essa necessidade, 

com base um sistema jurídico e regulamentar favorável. 

Em decorrência dos problemas socioambientais da atualidade a busca por um 

planeta sustentável requer das comunidades consciência e investimentos por parte dos 

governantes em fontes renováveis, bem como no sentido de produzir e distribuir energia com 

o mínimo de perdas, reduzindo os desperdícios e explorando as fontes energéticas dispostas 

na natureza de forma sustentável para que gerações futuras possam também desfrutar desses 

recursos naturais, até o momento em que houver uma exploração inteligente
402

, em 

consonância com a previsão constitucional do desenvolvimento sustentável. 

De tal forma, existe uma necessidade emergente da realização de investimentos 

públicos nas fontes renováveis de energia, tendo em vista que o Brasil possui um grande 

potencial para expandir a geração dessas fontes, bem como se trata de um imperativo mundial 

o investimento em fontes renováveis para conservação do nosso planeta. 

 

4.4.3 Investimentos em novas tecnologias e eficiência energética 

 

A partir da crise energética da década de 70 e da constatação da finitude dos 

combustíveis fósseis, surge um novo desafio para a humanidade, de buscar fontes renováveis 

de energia, de preferencia renováveis, até então não utilizadas em larga escala em face da falta 

de tecnologia apropriada, ou de descobrir meios de manter ou até elevar sua produtividade 

com menos gasto de energia. Ambas as opções dependem, fundamentalmente, de 

desenvolvimento tecnológico, e a atitude mais razoável será, certamente trilhar 
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simultaneamente os dois caminhos
403

, buscando novas fontes e investindo em eficiência 

energética. 

Ressalta-se, pois, a necessidade de tornar as fontes renováveis de energia 

comercializáveis maciçamente, uma vez que na atualidade, os altos custos apresentados pelas 

fontes renováveis tornam a sua utilização restrita a uma parcela mais abastada da população, 

não atendendo aos seus objetivos primordiais, e gerando consequentemente prejuízos ao meio 

ambiente. 

A título exemplificativo destaca-se que grande parte da energia utilizada em uma 

residência dos países em desenvolvimento destina-se a cozinhar alimentos (cerca de 75%). 

Nesse caso, juntar lenha é uma tarefa que exige muito trabalho, e a crescente demanda por 

combustíveis termina por agravar os problemas ambientais, tais como o desmatamento e a 

desertificação
404

. Desse modo, em tais países o forno solar poderia ser uma solução bastante 

viável, capaz de reduzir a degradação de florestas, mas em de face dos elevados custos, 

dificilmente será aplicável em um futuro próximo na região. 

E diante da necessidade de realização de novos investimentos nas fontes 

renováveis de energia, visando tornar a indústria das renováveis efetivamente competitivas, 

verifica-se uma tendência mundial para o incentivo ao aumento do uso das energias 

renováveis. Nesse passo, em documento produzido pelo Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), foi anunciado um aumento em 17% (dezessete por cento) nos 

investimentos do investimento global em energias renováveis e combustíveis cirando um 

novo recorde de US$ 257 bilhões de dólares investidos no ano de 2011. Desse montante, as 

economias em desenvolvimento foram responsáveis por 35% (trinta e cinco por cento), em 

comparação aos 65% (sessenta e cinco por cento) investidos pelas economias desenvolvidas. 

Destaca-se que este valor foi seis vezes maior do que aquele projetado no ano de 2004, e 94% 

(noventa e quatro por cento) maior do que o total observado em 2007, último ano antes da 

fase aguda da crise financeira mundial
405

. 

Com base nessa perspectiva é interessante destacar que, na contramão da 

conjuntura observada no Brasil, mundialmente ganhou grande espaço os investimentos 

realizados na energia solar, que aumentou 52% (cinquenta por cento) atingindo o total de US$ 

147 bilhões investidos no ano de 2011, alcançando assim um valor quase duas vezes maior do 
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que os investidos em energia eólica, que totalizaram US$ 84 bilhões, sofrendo uma queda em 

12% (doze por cento) nos investimento
406

.  

Deve-se ressaltar que uma das características que prevaleceu no cenário das 

energias renováveis no ano de 2011 foi a queda nos custos da tecnologia, quando os preços 

dos módulos fotovoltaicos caiu em cerca de 50% (cinquenta por cento), e os preços de 

turbinas eólicas em terra reduziram entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento). 

Mudanças responsáveis por aumentar de maneira expressiva a competitividade das duas 

fontes renováveis de energia supracitadas (eólica e solar) em relação aos combustíveis fósseis, 

tais como o carvão e o gás
407

. 

Outro ponto que merece destaque foi o enfraquecimento do apoio político 

concedido para as energias renováveis observado em muitos países desenvolvidos, refletido 

em pressões políticas especialmente da Europa, e impasses legislativos no Congresso 

americano. Dificuldade política essa que surgiu ironicamente no momento em que a 

competitividade das energias renováveis começou a ser uma possibilidade real para os 

próximos anos, representando uma grande ameaça para o crescimento contínuo dos 

investimentos no segmento para os anos seguintes
408

. 

Na atualidade a busca pela denominada energia verde tem atraído investimentos 

em todas as partes do globo, uma vez que está cada vez mais óbvio, tanto para os setores 

públicos, quando para os investidores privados, que a transição para uma sociedade 

ambientalmente sustentável, com redução nas emissões de carbono, é tanto um imperativo 

global quanto uma inevitabilidade
409

. 

De tal forma, são levantados alguns princípios que devem nortear as ações a 

serem realizados nesse período: investimentos em tecnologias de eficiência energética, 

considerando que a maneira mais efetiva para reduzir as emissões de CO2 é não gerá-las; 

desenvolvimento de tecnologias de energia renovável ou de baixa emissão de carbono, que 

visa tanto a reduzir às emissões, quanto a impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a 

criação de empregos; e o investimento em tecnologias convencionais ou avançadas de geração 

de energia, para garantir o abastecimento da população, considerando outras fontes de 

energia, tais como gás natural, carvão mineral (para a alimentação das termoelétricas), e 
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usinas nucleares. Nesse sentido, serão avaliadas as estratégias de mitigação e o planejamento 

da empresa, para aferir os riscos no aumento da emissão de carbono a partir de novas fontes 

em um momento no qual o futuro do controle das emissões é hipotético
410

. 

Entretanto, deve-se advertir que em que pese o aumento dos investimentos nas 

energias renováveis, esses valores são ainda insuficientes para gerar uma redução das 

emissões capaz de contribuir para a diminuição do aquecimento global. Nesse caso, de 

acordo como o Fórum Econômico Mundial, são necessários US$ 515 bilhões por ano até 

2030 para que se crie uma infraestrutura mundial de energia limpa, caso contrário será 

impossível impedir que a emissão dos gases de efeito estufa atinja níveis insustentáveis e 

mortais. Além disso, destaca-se que o investimento em energia limpa é capaz de gerar retorno 

econômico, fato verificado inclusive durante o período de crise econômica
411

. 

Na perspectiva dos países desenvolvidos, os maiores custos destas tecnologias são 

devidamente compensados a partir da segurança no suprimento energético e da redução das 

emissões dos gases do efeito estufa, cujo compromisso formal de redução foi adotado pela 

maior parte de seus governantes. Destaca-se ainda que referidos investimentos, ao 

diversificarem a matriz energética, por si só já contribuem positivamente para o aumento da 

segurança energética. O que ocorre especialmente se for sopesada a dependência que a maior 

parte destes países tem com a importação de combustíveis fósseis de regiões com grande 

instabilidade geopolítica. De modo que foram verificadas nos últimos anos sucesso na adoção 

de políticas de promoção e incentivo às fontes renováveis nos países desenvolvidos
412

.  

O Brasil nesse contexto apresentou um crescimento mais moderado, de 8% (oito 

por cento) para US$ 7 bilhões, destacando-se que o progresso aqui verificado adveio 

especialmente da energia eólica, e não do etanol, renovável que apresentava dominância no 

setor de energia brasileiro na primeira década do século, enfatizando, assim, a grande 

mudança apresentada na dinâmica do setor nos últimos anos
413

. 
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O ANEXO VIII do trabalho ndica que os investimentos na eólica representaram 

US$ 4,7 bilhões a isso, as pequenas centrais hidrelétricas US$ 947 milhões, os 

biocombustíveis foram de US$ 939 milhões, e de biomassa e resíduos em energia em US$ 

450 milhões. As eólicas apresentaram aumento de 144% (cento e quarenta e quatro por cento) 

em relação ao ano anterior, as pequenas hidrelétricas aumentaram 3% (três por cento), 

enquanto que os biocombustíveis reduziram 56% (cinquenta e seis por cento), e a biomassa 

61% (sessenta e um por cento). E essa proeminência da energia eólica reflete a percepção por 

parte dos investidores que, diante das recentes reduções nos preços das turbinas e da 

abundancia nos recursos naturais oferecidos no Brasil, a energia eólica poderia atingir os 

menores preços nos leilões de energias aqui realizados
414

. 

Destaca-se que a ANEEL possui papel fundamental para o incremento do setor, 

ao viabilizar projetos destinados ao desenvolvimento ou aprimoramento de tecnologias ou 

sistemas de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis (energia eólica, solar, 

maremotriz, hidráulica, biomassa, resíduos sólidos e demais fontes renováveis não 

consagradas). Nesse caso, as aplicações tecnológicas incluem sistemas fotovoltaicos, geração 

térmica solar, turbinas eólicas e sistemas de conversão de biomassa em energia elétrica, 

incluindo, neste último caso, o processamento de matéria-prima, de resíduos e lixo, dentre 

outros. Tratam-se, portanto, de atividades destinadas a criação de novas tecnologias ou 

métodos para melhorar o desempenho técnico e a viabilidade econômica de fontes 

renováveis
415

. 

A principal barreira enfrentada pela tecnologia de geração de energia elétrica a 

partir de fontes renováveis ou não-convencionais é sua possibilidade de inserção competitiva 

em um mercado aberto. Existe, portanto, a necessidade das atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) do setor buscar custos mais competitivos para essas tecnologias. O 

que vem ocorrendo justamente em parceria com universidades e centros de pesquisa de fontes 

renováveis, ao realizar alguns projetos de suprimento de energia e levantamento de fontes e 

potenciais de geração de energia elétrica
416

. Dentre os quais é possível ressaltar: projeto de 

referência em comunidades isoladas da Região Amazônica; sistema híbrido eólico-diesel em 

Fernando de Noronha; sistema híbrido fotovoltaico-diesel em comunidade isolada na região 

Norte; avaliação da eletrificação com energia solar fotovoltaica de comunidades isoladas na 
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região do Alto Solimões; monitoramento e criação de modelos para implementação de 

geração de eletricidade em comunidades Amazônicas a partir de óleos vegetais
417

. 

É bom ressaltar ainda que o investimento financeiro maciço nas pesquisas sobre 

novas tecnologias energéticas não se tratam da única alternativa para satisfazer a demanda 

energética futura. A partir do uso consciente e da reavaliação de toda a cadeia do uso da 

energia seria possível fazer econômicas significativas nos atuais índices de energia 

consumidos. Sob essa perspectiva, verifica-se que a conservação energética permite meios 

tangíveis e imediatos de reduzir os efeitos negativos do uso de combustíveis fósseis, a partir 

de adaptações feitas em nosso estilo de vida, sem perder de mente que o aumento da 

eficiência energética não significa necessariamente impedir o crescimento econômico. 

Repensar inovações na arquitetura e no transporte da energia, bem como nos projetos das 

usinas e nos equipamentos elétricos estaria economizando energia e compensando a demanda 

crescente por combustíveis fósseis
418

. 

E por isso grande número de pesquisas tem sido direcionadas visando desenvolver 

técnicas e materiais que permitam obter maior rendimento nas aplicações de energia, isto é, 

possuem o escopo de obter o mesmo resultado prático com menor consumo energético
419

.  

E para reforçar a prática do uso eficiente da energia, foi criado no ano de 1992 o 

Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE), organização não governamental sem fins 

lucrativos, sediada no Rio de Janeiro, que tem por objetivo promover a transformação e o uso 

final eficiente de todas as formas de energia. Além desta, outra entidade, a Associação 

Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (Abesco), entidade civil, sem 

fins lucrativos, que representa oficialmente o segmento de eficiência energética brasileiro, 

fomenta e promove, desde o ano de 1997, ações e projetos para o crescimento do mercado de 

eficiência energética
420

. 

A Lei n.º 9.991, de 24 de julho de 2000, dispõe sobre a realização de 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das 

empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica, quando 

se fixou que as referidas empresas deveriam atuar nos serviços de distribuição de energia 

elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, setenta e cinco 
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centésimos por cento de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do 

setor elétrico e, no mínimo, vinte e cinco centésimos por cento em programas de eficiência 

energética no uso final
421

. 
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5 A UTILIZAÇÃO DE BIOMASSA PARA A PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SÓCIO 

REGIONAL NO BRASIL 

 

No que diz respeito à utilização de biomassa, os países tropicais despontam com 

grande vantagem comparativa, pelo fato de possuírem as características naturais essenciais 

para garantir uma maior produtividade em comparação com os países localizados nas zonas 

temperadas. Nesse caminho, é necessário que sejam observadas todas as exigências do 

desenvolvimento sustentável, garantindo a relevância social dos empreendimentos, a proteção 

ao meio ambiente natural e a viabilidade econômica.  

Todavia, como já ressaltado inicialmente existem impactos e preocupações com a 

produção em grande escala dos recursos necessários para produção de biomassa. A princípio 

destaca-se que existe um risco muito grande de que a ocupação contínua de grandes áreas para 

a prática de monoculturas para a produção dos biocombustíveis possa inibir a realização de 

outras atividades agrícolas relevantes (sobretudo a produção de gêneros alimentícios), 

concorrer para a extinção de espécies de vegetações nativas importantes, afetando o habitat 

natural de espécies selvagens e contribuindo para a redução da biodiversidade
422

. O que exige 

uma forte regulamentação do setor, para garantir que os benefícios advindos da utilização de 

uma fonte social e ambientalmente mais adequada aos anseios de sustentabilidade 

contemporâneos possam converte-se efetivamente em benefícios sociais, ambientais e 

econômicos para toda a população. 

A biomassa trata-se de uma fonte renovável de produção de energia que possui 

escala suficiente para exercer um papel de destaque no desenvolvimento dos programas de 

incentivo às fontes renováveis em busca da construção de uma sociedade ecologicamente 

mais consciente. O interesse pela biomassa é cada vez mais crescente em nível mundial e os 

avanços tecnológicos indicam o incremento da sua eficiência e competitividade, ocupando o 

Brasil, nessa perspectiva, um papel pioneiro em termos de gestão de sistemas de biomassa, 

especialmente diante do desenvolvimento da indústria de biocombustíveis no país, tanto do 

etanol, quanto do biodiesel
423

.  

Diante da modernização do uso industrial da biomassa, que quando produzida de 

forma eficiente e sustentável, pode ser responsável por inúmeros benefícios socioambientais, 
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tais como o melhor manejo da terra, a criação de empregos, o uso de áreas agrícolas 

excedentes (nos países industrializados), o fornecimento de vetores energéticos modernos a 

comunidades rurais (nos países em desenvolvimento), a redução dos níveis de CO2, o controle 

de resíduos, e a reciclagem de nutrientes
424

. 

De maneira que se será avaliada nesse momento a possibilidade concreta de 

inserção das fontes renováveis de energia, e mais especificamente daquelas provenientes de 

fontes advindas de biomassa, na matriz energética brasileira, a fim de avaliar as perspectivas 

de seu real crescimento no país, no sentido de atender ao desenvolvimento sustentável e sócio 

regional. 

Como se verá adiante, em face das condições naturais e climáticas favoráveis, 

pela disponibilidade de terras, e em razão da vasta experiência acumulada no setor, a 

biomassa deve desempenhar um papel essencial na busca pela diversidade de fontes de 

energia sustentáveis no país, quando a substituição por uma matriz energética mais eficiente e 

ambientalmente adequada poderá contribuir para redução da poluição atmosférica e para a 

redução da pressão sobre os recursos não renováveis disponíveis no Brasil. 

Todavia, adverte-se que em que pesem os benefícios ambientais obtidos com o 

seu uso, se a biomassa não for produzida e utilizada de forma sustentável, com base em 

políticas adequadas e em esquemas de manejo eficientes, poderão ser gerados impactos 

ambientais adversos, de ordem econômica, social e ambiental, assim como poderão interferir 

danosamente na produção de alimentos do país
425

, criando prejuízos para toda a vida no 

planeta. 

Assim, além disponibilizar a matéria-prima energética para a indústria, na 

produção da biomassa, as práticas da agricultura e da silvicultura devem possuir também a 

função de reabilitar o solo, impedir a desertificação, propiciar melhor drenagem e preservar a 

biodiversidade. Quando os programas baseados na sustentabilidade da biomassa devem 

iniciar, de um ponto de vista estratégico, incorporando o desafio de melhorar a qualidade do 

ar e das áreas rurais do país
426

. 

Deve-se, portanto, avaliar a conjuntura concreta das fontes renováveis 

provenientes de biomassa no cenário brasileiro, sobretudo no que diz respeito àquelas 
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utilizadas para a produção de biocombustíveis, especialmente pela conjuntura favorável, em 

razão das projeções da International Energy Agency (IEA), apontando que, até o ano 2050, os 

biocombustíveis deverão ocupar 27% (vinte e sete por cento) da matriz mundial de 

combustíveis utilizados para transportes
427

.  

De tal modo, o presente capítulo objetiva inicialmente destacar a diversidade de 

fontes que podem ser utilizadas na produção de biomassa, enfatizando a ampla possibilidade 

de inserção da sua produção nas variadas regiões brasileiras. Para em seguida discorrer sobre 

a possibilidade de utilização de biomassa para a produção de biocombustíveis, analisando de 

modo concreto o caso da produção de biodiesel de dendê na região Amazônica como um 

exemplo da utilização da referida fonte renovável na promoção do desenvolvimento 

sustentável e na diminuição das desigualdades entre as regiões brasileiras, promovendo o 

desenvolvimento sócio regional e concretizando os valores consagrados constitucionalmente 

em nosso ordenamento jurídico
428

 desenvolvidos ao longo do presente trabalho.  

 

5.1 DIVERSIDADE DE FONTES PARA PRODUÇÃO DE BIOMASSA E SUA 

POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NAS REGIÕES BRASILEIRAS 

 

A princípio cumpre salientar que o Brasil consiste em um território de dimensões 

continentais, apresentando 8,5 (oito vírgula cinco) milhões de km², e possuindo 

consequentemente uma grande diversidade natural (diferentes tipos climáticos, solos, 

vegetações, faunas e relevos), bem como uma imensa diversidade e miscigenação étnica e 

cultural proveniente dos diferentes processos de ocupação do solo aqui verificados
429

. E esse 

diferente padrão sócio espacial do território brasileiro gera essa diferenciação, que quando 

utilizada da forma adequada pode transformar-se em importante vantagem econômica para o 

desenvolvimento do país.  

A biomassa consiste em qualquer matéria de origem vegetal ou animal capaz de 

gerar bioenergia que pode ser processada para fornecer formas bioenergéticas mais elaboradas 

e adequadas para o uso final
430

. Trata-se, logo, de uma alternativa ao uso dos combustíveis 
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fósseis que utiliza quase todas as formas de matéria orgânica, especificamente resíduos 

animais e plantas, como fonte de energia
431

.  

São exemplos de fontes capazes de serem utilizadas para a produção de biomassa, 

a lenha, os resíduos de serrarias, o carvão vegetal, o biogás resultante da decomposição de 

lixo orgânico e de outros resíduos agropecuários, bem como os biocombustíveis líquidos, 

como o etanol e o biodiesel.  

E verifica-se um potencial significativo para a modernização do uso dos 

combustíveis de biomassa na criação de vetores energéticos convenientes e diversificados, 

tais como eletricidade, gases e combustíveis automotivos, ao mesmo tempo em que são 

protegidos os usos tradicionais da biomassa
432

, destacando-se fortemente o caráter de sua 

ubiquidade em termos de produção em escala mundial.  

E nesse contexto da bioenergia, a produção de biocombustíveis líquidos a partir 

de fontes de biomassa tem sido considerada para atender às necessidades dos transportes 

automotivos, tendo em vista que para tal fim, além dos biocombustíveis, não existem ainda 

outras fontes renováveis com avanço tecnológico e viabilidade econômica suficientes nos dias 

atuais.  

Apresenta o país grandes vantagens para tornar-se referência na produção de 

biomassa mundial, pelo fato de possuir uma das maiores áreas agricultáveis do mundo, com 

capacidade e disponibilidade de expandir fortemente o cultivo de grãos e oleaginosas, para 

que essa oferta possa atender simultaneamente à crescente demanda nas áreas de alimentos e 

biomassa, devendo, para tanto, ser verificada a região de plantio, a tecnologia de produção e a 

disponibilidade de sementes e mudas necessárias para desenvolver a produção de 

biocombustíveis em atendimento aos anseios de sustentabilidade da atualidade
433

. 

O Brasil dispõe de uma grande diversidade de espécies vegetais oleagionosas das 

quais se pode extrair óleos para fins energéticos
434

. Entre os cultivos com potencial 

agroenergético em exploração atualmente destacam-se: soja, girassol, dendê, mamona e 
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canola. Contudo, a lista de plantas com potencia para a produção é superior a cem, das quais 

no mínimo dez apresentam boa potencialidade para futura exploração em escala comercial
435

, 

demonstrando claramente a variedade de espécies que podem ser devidamente utilizadas para 

fins de produção de biomassa no país. 

Assim, dezenas de espécies vegetais presentes no Brasil podem ser usadas como 

matéria-prima para gerar biomassa para a produção de biocombustíveis, todas passíveis de 

atender às exigências de qualidade definidas nas especificações técnicas da Agência Nacional 

de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis na Resolução da Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) n.º 14, de 11 de maio de 2012, com vistas a assegurar a qualidade do combustível para 

os usuários, sempre atentos às perspectivas ambientais de cada região do país, adotando-se a 

cultura mais adequada para cada local
436

. 

Todavia, com exceção da soja e da cana-de-açúcar, as tecnologias comercialmente 

disponíveis para a produção de biomassa atualmente ainda geram bastantes dúvidas no que 

diz respeito às suas efetivas vantagens ambientais e ganhos energéticos. Aliado ao fato da 

baixa vantagem econômica apresentada por grande parte dessas matérias-primas usualmente 

utilizadas para o setor, que muitas vezes encontram mercados alternativos mais remunerados e 

atrativos, como o de alimentos ou de geração de insumos para outras finalidades. Assim, 

apesar das vantagens apresentadas em termos de avanços tecnológicos e possibilidade de 

produção comercial em grande escala, a cana-de-açúcar não é uma opção viável para todas as 

regiões do planeta, nem tampouco do Brasil, de modo que vários países vêm procurando 

incessantemente rotas tecnológicas que permitam a produção de um biocombustível eficiente, 

tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico
437

. 

Nesse sentido, observa-se uma tendência para o incremento de tecnologias 

voltadas para o desenvolvimento de processos biotecnológicos que permitam a utilização de 

biomassas residuais, como palha de milho e de arroz; o bagaço, o vinhoto e a palha da cana-

de-açúcar
438

; e resíduos da indústria de celulose, abundantemente geradas nos setores 
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agrícolas e florestais, para a produção de bioetanol
439

. Na tentativa de solucionar o desafio 

energético da atualidade, gerando um combustível renovável e proveniente de um processo de 

reutilização de recursos naturais normalmente inutilizados durante o desenvolvimento dos 

processos produtivos industriais. 

O aperfeiçoamento da geração de energia a partir do uso de produtos derivados 

contribui fortemente para aumentar a competitividade da indústria, considerando a existência 

de um grande potencial de energia subutilizado, que caso fosse completamente explorado, 

especialmente no caso dos sistemas de co-geração supracitados, poderia proporcionar uma 

renda complementar na venda da energia excedente e aumentar a contribuição da 

agroindústria na redução da emissão dos gases causadores do efeito estufa
440

. 

E em decorrência da variedade de matérias-primas existentes para a produção de 

biomassa no país, tanto de origem animal, quanto vegetal, observa-se a ampla possibilidade 

de sua inserção efetiva na matriz energética brasileira, em face da possibilidade de adaptação 

às exigências das características naturais de cada uma das regiões do país, destacando-se 

especialmente a possibilidade de utilização de biomassa para a produção de biocombustíveis, 

como será observado nas linhas seguintes.  

 

5.2 UTILIZAÇÃO DE BIOMASSA PARA A PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

Os biocombustíveis consistem em substâncias derivadas de biomassa renovável, 

capazes de substituir, total ou parcialmente, o uso dos combustíveis derivados de petróleo e 

gás natural, que pode ser empregada diretamente ou mediante alterações em motores de 

combustão interna ou para geração de outros tipos de geração de energia
441

.  

Nesse caso, a produção de biocombustível trata-se do conjunto de operações 

industriais para transformar a biomassa renovável, de origem vegetal ou animal, em 

combustíveis, que atuam no âmbito de indústria de biocombustíveis, que englobará o conjunto 

de atividades econômicas relacionadas com produção, importação, exportação, transferência, 
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transporte, armazenagem, comercialização, distribuição, avaliação de conformidade e 

certificação de qualidade de biocombustíveis
442

.  

E para o desenvolvimento da agricultura da energia, a partir produção de 

biocombustíveis, o Brasil desponta em uma perspectiva bastante favorável, apresentando 

vantagens comparativas para a produção com a possibilidade de criar vantagens competitivas 

para se tornar líder mundial no biomercado e no mercado internacional de energia renovável, 

conforme será observado a seguir. 

A primeira vantagem comparativa apresentada pelo país advém da possibilidade 

de incorporação de novas áreas à agricultura de energia sem competir com a agricultura para a 

produção de alimentos. Dessa forma, a área de expansão dos Cerrados, a integração pecuária-

lavoura, as pastagens degradadas, as áreas de reflorestamento e as marginalizadas – como o 

Semiárido Nordestino – que somam cerca de 200 milhões de hectares poderão ser 

incorporadas para a produção da biomassa necessária para o setor
443

. 

A segunda vantagem comparativa diz respeito à possibilidade de ocorrerem 

múltiplos cultivos ao longo do ano, de acordo com o modelo denominado “janelas 

produtivas”, considerando que nos períodos que apresentem riscos razoáveis para a cultura 

principal, porém aceitáveis para culturas menos exigentes de recursos hídricos (como a 

mamona ou o girassol), será viabiliza a agricultura de energia com custos fixos parcialmente 

amortizados
444

. 

A terceira vantagem comparativa decorre da extensão e da localização geográfica 

do Brasil, cuja maior parte situa-se nas faixas tropical e subtropical. Por isso, o nosso 

território recebe, durante o ano, intensa radiação solar (fonte da bioenergia), além de que 

dispõe de grande diversidade de clima (que reduz o risco de desabastecimento por perdas de 

colheita). Também possui exuberante biodiversidade, o que permite várias opções associadas 

à agricultura de energia, selecionando-se as mais convenientes
445

.  

Por fim, como quarta vantagem comparativa apresentada, detém o Brasil um 

quarto das reservas de água doce na superfície e no subsolo do planeta, condição essa que 
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viabiliza o cultivo irrigado em larga escala
446

, sem que os outros consumos de recursos 

hídricos sejam prejudicados. 

No que diz respeito às vantagens competitivas, o país possui a liderança na 

geração e na implantação de moderna tecnologia de agricultura tropical, acumulando 

conhecimento e experiência em pesquisa, desenvolvimento, inovação e gestão de ciência e 

tecnologia no setor agroenergético, associada à capacidade material, humana e institucional 

instalada. Além disso, o Brasil acumulou grande experiência técnica e empresarial no 

desenvolvimento da agroindústria, destacando-se a de produção de etanol, reconhecida como 

a mais eficiente do mundo em termos de tecnologia de processo e de gestão
447

. 

Como vantagem ambiental, o país tem condições de tornar-se o principal receptor 

de recursos provenientes do mercado de carbono, cujos contornos já estão visíveis e serão 

rapidamente adotados em razão da entrada em vigor do Protocolo de Kyoto
448

. 

Assim, diante do sinergismo entre as vantagens comparativas naturais (solo, água, 

mão-de-obra e radiação solar intensa e abundante) e as vantagens competitivas acumuladas, o 

Brasil torna-se um país extremamente privilegiado para receber investimentos internos e 

externos para a produção e uso, e implantação da infraestrutura e logística adequadas para a 

agroenergia
449

. 

No Brasil, os dois biocombustíveis líquidos mais utilizados são o etanol (extraído 

de cana-de-açúcar e utilizados nos veículos leves) e o biodiesel (produzido a partir de óleos 

vegetais ou gorduras animais, utilizados principalmente em ônibus e caminhões). 

Os benefícios decorrentes da utilização do etanol são justificados em virtude dos 

prejuízos ocasionados pelo aquecimento global. O etanol reduz as emissões de gás carbônico 

(CO2), tendo em vista que parte do CO2 emitido pelos veículos movidos a álcool é 

reabsorvido pelas plantações de cana-de-açúcar, fazendo com que as emissões de CO2 sejam 

parcialmente compensadas
450

. Com a adição de álcool anidro à gasolina, são reduzidas as 

emissões de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e óxidos de nitrogênio 

(NOx)
451

. 
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O biodiesel também apresenta benefícios ambientais significativos, considerando 

que a sua queima é capaz de emitir em média 48% (quarenta e oito por cento) menos 

monóxido de carbono; 47% (quarenta e sete por cento) menos material particulado (aquele 

que penetra nos pulmões); 67% (sessenta e sete por cento) menos hidrocarbonetos, cujos 

percentuais variam de acordo com a quantidade de biodiesel que é adicionado ao diesel de 

petróleo
452

.  

Verifica-se, pois, que o biodiesel promove uma redução nas principais emissões 

associadas ao diesel derivado de petróleo. No entanto, adverte-se que os óxidos de nitrogênio 

têm as suas emissões incrementadas, em comparação ao biodiesel com diesel derivado do 

petróleo, fato capaz de gerar gases bastante agressivos, denominados oxidantes fotoquímicos, 

que podem exercer ações nocivas nos vegetais, animais e homens. O que demonstra a 

necessidade de realizar estudos verificando a real viabilidade do aumento exponencial da 

produção das oleaginosas para a produção de biodiesel no país.   

Com base no cenário bioenergético da atualidade, o Brasil encontra-se entre os 

maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo, apresentando uma produção 

anual, em 2010, de 2,4 bilhões de litros e uma capacidade instalada, no mesmo ano, para 

produção de cerca de 5,8 bilhões de litros
453

.  

Dessa forma, em decorrência das perspectivas favoráveis brasileiras para a 

produção de bicombustíveis a partir de fontes advinda de biomassa, interessante analisar 

individualmente os dois biocombustíveis líquidos mais utilizados no país, o etanol e o 

biodiesel. 

 

a) Produção de Etanol 

 

O etanol começou a ser produzido significativamente no país por meio do 

Programa Nacional do Álcool (Proálcool), criado em 1975, após o primeiro choque mundial 

do petróleo, cuja função era regulamentar o uso do álcool anidro misturado à gasolina em 
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todo o país, com a finalidade precípua de reduzir a importação de óleo cru e conter, dessa 

forma, a crise no balanço de pagamentos que surgiu em face da supracitada crise mundial
454

.  

O Proálcool foi criado pelo Decreto-lei n.º 76.593, de 14 de novembro de 1975, 

buscando amenizar os efeitos dos aumentos sucessivos do preço do petróleo, através da 

garantia do suprimento de etanol no processo de substituição da gasolina, e do apoio ao 

desenvolvimento da indústria sucroalcooleira no país. Destaca-se que entre 1983 e 1988, mais 

de 90% (noventa por cento) dos automóveis comercializados no país eram movidos a 

etanol
455

.   

O Programa Nacional do Álcool apresentou várias vantagens em relação ao uso de 

derivados de petróleo, em especial no que se refere ao desenvolvimento tecnológico, à 

estratégia de abastecimento, ao desempenho da economia, ao nível de emprego, e à 

preservação do meio ambiente. O país desenvolveu uma tecnologia única no mundo, para a 

produção e utilização em larga escala de um combustível renovável independente do mercado 

internacional do petróleo. O que permitiu o desenvolvimento de várias regiões do país, com o 

surgimento de oportunidades de trabalho para um grande número de cidadãos brasileiros
456

. 

No período verificou-se o rápido crescimento do programa que permitiu a criação 

de uma expressiva indústria de álcool no país, que possui perspectivas de ampliação da 

eficiência energética e da redução dos custos de produção. Assim, apesar de o Proálcool ter 

sido formalmente extinto no início dos anos 1990, o fomento governamental à produção de 

álcool, em termos de política energética, continua até os dias atuais, sem alguns dos 

incentivos creditícios e fiscais existentes durante a vigência do programa
457

.  

E o etanol combustível consiste no biocombustível líquido derivado de biomassa 

renovável, cujo principal componente é o álcool etílico, que pode ser utilizado, diretamente ou 

mediante alterações, em motores a combustão interna com ignição por centelha, em outras 

formas de geração de energia ou na indústria petroquímica, podendo ser obtido por rotas 

tecnológicas distintas, cuja regulamentação será realizada pelo órgão competente
458

. Nesse 

caso, no desenvolvimento da produção de etanol, caberá à ANP determinar a especificação de 
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cada produto, bem como monitorar e fiscalizar a sua comercialização nos postos de gasolina 

de todo o País.  

A produção de etanol no Brasil tem como fonte a cana-de-açúcar, sendo 

produzido nas regiões Centro-Sul, Norte e Nordeste. Vale salientar a possibilidade de 

produzir o etanol a partir de diversas outras fontes vegetais, no entanto, é a cana-de-açúcar 

que apresenta as maiores vantagens energéticas e econômicas
459

, em detrimento das demais 

culturas, como o milho, o trigo ou a beterraba
460

. 

Existem dois tipos de etanol combustível que são utilizados no país: o hidratado, 

consumido em motores específicos para este fim, e o anidro, que é misturado à gasolina em 

proporções variáveis, sem ocasionar prejuízos aos motores. Desde junho de 2007, a partir da 

publicação da Portaria nº 143 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA)
461

, toda gasolina comercializada no país deverá conter vinte e cinco por cento de 

etanol combustível anidro.  

Destaca-se que o Brasil encontra-se na liderança do mercado mundial da produção 

de etanol. De acordo com dados disponibilizados pela ANP, em 2006 o país exportou 3,3 

bilhões de litros de etanol, o que corresponde a quase 20% (vinte por cento) da produção 

nacional de álcool. A referida agência informa também que em 2009 o consumo do etanol 

ultrapassou o da gasolina. Além disso, as projeções para o desenvolvimento da produção, 

consumo e exportação de etanol são cada vez maiores. A União da Indústria de Cana-de-

açúcar (ÚNICA) projeta para 2020/21, uma produção de etanol de 65,3 (sessenta e cinco 

vírgula três) bilhões de litros, consumo de 49,6 (quarenta e nove vírgula seis) bilhões de litros 

e exportações de 15,7 (quinze vírgula sete) bilhões de litros
462

.  
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b) Produção de Biodiesel 

 

O Brasil desenvolve pesquisas sobre o biodiesel desde o ano 1975, apresentando 

um forte incremento das usinas de processamento de biocombustíveis na atualidade
463

. De 

acordo com o artigo 6º, inciso XXV, da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, o biodiesel 

trata-se do biocombustível derivado de biomassa renovável para utilização em motores a 

combustão interna com ignição por compressão ou, de acordo com regulamento, para geração 

de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou totalmente os combustíveis de origem 

fóssil
464

, produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais que devem atender as 

especificações trazidas pela Resolução ANP n.º 14, de 11 de maio de 2012. 

Nessa conjuntura, em 13 de janeiro de 2005, foi promulgada a Lei nº 11.097, 

responsável por introduzir o biodiesel na matriz energética brasileira e por ampliar a 

competência administrativa da ANP, que a partir de sua publicação, passou a denominar-se 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e assumiu a atribuição de 

regular e fiscalizar as atividades relativas à produção, controle de qualidade, distribuição, 

revenda e comercialização do biodiesel, assim como de garantir o abastecimento do mercado, 

na proteção dos interesses dos consumidores. 

A referida Lei estabeleceu a obrigatoriedade da adição de um percentual mínimo 

de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final no país. Deste modo, 

inicialmente, tornou-se facultativo o adicional de 2% (dois por cento) de biodiesel ao diesel 

(B2), e após, em 2008, tornou-se obrigatório esse adicional. Além disso, entre 2008 e 2013, 

torna-se opcional o adicional de 5% (cinco por cento) (B5), que se tornaria obrigatório ao 

final deste período de cinco anos.  

É importante asseverar que esses percentuais foram gradativamente ampliados 

pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
465

, e atualmente a Resolução do 

CNPE nº 06, de 16 de setembro de 2009, antecipou a fixação do percentual mínimo de 5% 

(cinco por cento) obrigatório da adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao 
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consumidor final, desde 1º de janeiro de 2010
466

, em atendimento a determinação da política 

energética brasileira que impõe e necessidade de incrementar, em bases econômicas, sociais e 

ambientais, a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional
467

. 

Por fim, deve-se destacar que a utilização do biodiesel é capaz de reduzir 

significativamente às emissões de gases de efeito estufa, tendo em vista que grande parte do 

gás carbônico emitido com a queima do combustível será prontamente absolvido durante o 

processo de crescimento da cultura utilizada como matéria-prima para a produção do referido 

biocombustível. 

Além disso, em face da produção de biodiesel permitir a utilização de diversas 

oleaginosas ou matérias-primas animais, como já mencionado anteriormente, possuindo, 

destaca-se que a referida oleaginosa possui uma flexibilidade que permite a participação do 

agronegócio e da agricultura familiar, na busca pelo melhor aproveitamento do solo 

disponível para a agricultura no país.  

 

5.2.1 A problemática das fronteiras agrícolas 

 

A princípio destaca-se que as atividades realizadas para a produção de bens 

alimentícios e de matérias-primas provenientes do cultivo de plantas necessitam de espaços 

territoriais destinados a viabilizar o desenvolvimento da agricultura. E diante da perspectiva 

de utilização dos recursos ambientais para atividades econômicas lucrativas surge a exigência 

de utilização sustentável dos recursos naturais disponíveis no país
468

.  

As atividades aqui realizadas deverão explorar o ambiente de maneira a garantir a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis e os processos ecológicos, e preservando a 

biodiversidade e as demais características ecológicas, de forma socialmente justa, 

economicamente viável, e em respeito às necessidades das gerações presentes e futuras, em 

face da necessidade de observação da função social da propriedade, respeitando os demais 

usos do solo e do subsolo, e a necessidade de produzir os demais insumos imprescindíveis 

para a população brasileira no século XXI
469

.  
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De modo que a produção de biocombustíveis em escala industrial pelo Brasil põe 

em evidência questões acerca dos riscos que a ampliação da plantação das oleaginosas poderá 

trazer para o desenvolvimento das demais culturas agrícolas, para a pecuária e também para 

importantes biomas brasileiros, como a floresta amazônica, o cerrado e o pantanal mato-

grossense
470

. 

Não se pode permitir que a expansão do cultivo da cana-de-açúcar e das 

oleaginosas destinadas à produção de biocombustíveis exija a formação de novas fronteiras 

agrícolas no país que ameacem a produção de alimentos. Assim, deve-se propiciar que as 

culturas básicas continuem sendo desenvolvidas no mercado interno, por meio de políticas 

públicas que garantam a estabilidade do preço das culturas e o suprimento da produção destas 

para toda a população mundial. 

Tal questionamento mostra-se essencial na medida em que a prioridade no uso dos 

recursos hídricos em casos de escassez é direcionada para o abastecimento humano e para a 

dessedentação de animais
471

. De maneira que, com a expansão desordenada das áreas 

destinadas à produção de biocombustíveis, e a consequente necessidade da irrigação dessas 

áreas, seja demandado um volume indisponível de água para esses fins. Além disso, com a 

degradação de importantes biomas brasileiros, será ainda mais difícil que os mananciais 

hídricos superficiais e subterrâneos desenvolvam normalmente os seus necessários processos 

de recarga e de purificação.   

Na tentativa de solucionar a questão, defende-se que a expansão das áreas para o 

cultivo de biocombustíveis deverá acontecer em áreas disponíveis, degradadas ou já 

desflorestadas, o que eliminaria em tese a problemática em questão. Ocorre que em grande 

parte dos casos são necessários vultosos investimentos para recuperação e adaptação do solo 

para o plantio. De acordo com as estimativas fornecidas pela Embrapa, para a recuperação dos 

solos para o cultivo do biodiesel serão necessários recursos da ordem de 40 bilhões de 

reais
472

. Ademais, é conveniente lembrar que o uso desenfreado de agrotóxicos poderá 
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ocasionar a contaminação dos lençóis freáticos, bem como o uso de fertilizantes agrícolas 

poderá causar a erosão dos solos, externalidades negativas que também devem ser observadas. 

Deste modo, verifica-se que não é possível tratar o assunto de maneira superficial, 

tendo em vista a complexidade que apresenta, fato que requer, por conseguinte, uma 

investigação ordenada das questões tecnológicas, econômicas, ambientais e sociais envolvidas 

para a expansão da produção das fontes de biomassa utilizadas na produção de 

biocombustíveis.  

Nesse caso, é esperado que os órgãos ambientais atuem no sentido de criar 

resoluções capazes de garantir a expansão adequada das culturas utilizadas para produção de 

biocombustíveis, promovendo concomitantemente a adequada gestão dos recursos hídricos 

indispensáveis para irrigação de tais áreas, propiciando, assim, o uso múltiplo dessas águas.  

Além disso, desponta a necessidade de ser promovida a efetiva fiscalização desses 

processos, garantindo que os benefícios ambientais decorrentes da adoção dos 

biocombustíveis não sejam suprimidos pela forma que se desenvolveu sua produção. Quanto 

à atuação da ANP, deverá ser estimulado o seu papel de agente fiscalizador do setor, evitando, 

portanto, que os combustíveis utilizados fiquem fora das especificações determinadas e sem o 

controle devido do nível das emissões.   

A necessidade de estimular o investimento em pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico para tornar os biocombustíveis produzidos no Brasil, tanto o etanol quanto o 

biodiesel, mais competitivos, por meio do surgimento de novas tecnologias capazes de 

aumentar a produção de biocombustíveis sem a necessidade de aumentar à área plantada. O 

que minimizaria com as discussões acerca da necessidade de criação de novas fronteiras 

agrícolas no território brasileiro e da consequente necessidade de água para promover a 

irrigação dessas áreas.  

 

5.2.2 Zoneamento ambiental 

 

No desenvolvimento da Política Nacional do Meio Ambiente, o art. 9°, II, da Lei 

n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, inclui como um dos seus importantes instrumentos que 

visam promover a sua efetiva implementação o zoneamento ambiental, que tem o objetivo de 

promover o uso racional dos recursos ambientais. 

 O zoneamento ambiental visa subsidiar os processos de planejamento e 

ordenamento do uso e da ocupação do território, assim como da utilização de recursos 

ambientais, sendo proposto com uma visão preventiva de longo prazo, buscando formar uma 
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base de sustentação das atividades humanas que necessitam de espaços naturais para a 

utilização de seus recursos no desenvolvimento de suas atividades econômicas, que não deve 

chocar-se com as necessidades do meio ambiente.  

Pode ser conceituado como o resultado proveniente de estudos realizados para o 

conhecimento sistematizado das características, fragilidades e potencialidades de determinado 

local, a partir de uma série de aspectos ambientais escolhidos para o espaço geográfico 

abalizado. Noutras palavras, consiste no processo de conhecimento do meio ambiente em 

decorrência de seu ordenamento
473

. 

Dentre outros aspectos, para seu desenvolvimento é essencial que sejam definidas 

a finalidade do zoneamento ambiental que está sendo elaborado, a região de estudo 

abrangente, assim como os aspectos sociais e ambientais
474

 que possuem interesse para o 

estudo.  

O zoneamento ambiental, também conhecido como “Zoneamento Ecológico-

Econômico – ZEE” foi regulamentado pelo Decreto n.º 4.297, de 10 de julho de 2002, e 

atualizado pelo Decreto n.º 6.288, de 06 de dezembro de 2007. É importante salientar que 

pelo fato de o zoneamento envolver diversas áreas correlatas, diferentes legislações devem ser 

consideradas para o seu adimplemento, como o conjunto de leis e decretos referentes ao uso 

do solo, à instituição de áreas especiais, à proteção da flora e da fauna, ao gerenciamento 

costeiro, às bacias hidrográficas, ao tombamento de áreas e monumentos de valor paisagístico, 

entre outros
475

.  

O art. 2° do Decreto n.º 4.297/2002 assevera que o ZEE consiste em um 

instrumento de organização do território, que deverá ser obrigatoriamente seguido na 

implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas (ou seja, não é uma faculdade), 

e estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade 

ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo, 

deste modo, o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população.  
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O ZEE destina-se a compatibilizar as atividades econômicas com o uso dos 

espaços físico-territoriais do país. O art. 3º, também do Decreto 4.297/2002, afirma que o seu 

objetivo geral é organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados 

quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem 

recursos naturais, visando assegurar a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais 

dos ecossistemas. 

Nesse caso, será do Poder Público Federal a competência para elaborar e executar 

o ZEE nacional e regionais, quando tiver por objeto biomas brasileiros ou territórios 

abrangidos por planos e projetos prioritários estabelecidos pelo Governo Federal. No entanto, 

por tratar-se de análise que necessariamente deverá exigir a participação dos Estados, é 

possível, através da celebração de termo apropriado, que o ZEE seja elaborado e executado 

em articulação e cooperação com os Estados (art. 6º e §1º, Decreto n.º 4.297/2002).  

O Poder Público Municipal, também poderá desempenhar suas atribuições 

específicas através do que determina o Plano Diretor, que é parte integrante do processo de 

planejamento municipal e o instrumento adequado para promover o desenvolvimento 

harmônico de seus interesses, conforme determina o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001, 

arts. 39-42). 

O ZEE mostra-se essencial no que diz respeito aos questionamentos ambientais 

acerca da viabilidade do desenvolvimento da produção de biocombustíveis no país, visando 

promover a gestão integrada dos recursos naturais e impedir que ocorra a concorrência entre 

as áreas reservadas para todas as necessidades de uso dos recursos ambientais, como o que 

poderá ocorrer entre a produção de alimentos e a produção de energia. Assim, são criadas 

formas de controlar os espaços que serão designados para cada finalidade, surgindo o 

zoneamento ambiental. E foi justamente com esse propósito que o governo federal lançou o 

Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar, juntamente com um projeto de lei tratando 

desse assunto, visando orientar e controlar a expansão dessa cultura no país.  

De tal modo, o Projeto de Lei nº 6.077/2009 dispõe sobre o cultivo sustentável da 

cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, etanol e demais biocombustíveis derivados da 

cana-de-açúcar, estabelece diretrizes para o zoneamento agroecológico nacional da cana-de-

açúcar. Dentre os princípios que irão nortear a atividade, destacam-se: (i) a proteção do meio 

ambiente, a conservação da biodiversidade e a utilização racional dos recursos naturais; (ii) o 

respeito à segurança alimentar e à nutrição adequada como direitos fundamentais do ser 

humano; (iii) a ocupação prioritária de áreas degradadas ou de pastagens. 
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5.3 A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA BIOMASSA PARA A PRODUÇÃO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 

SÓCIO REGIONAL NO BRASIL 

 

As perspectivas para a utilização da biomassa no país são aspiráveis 

especialmente em face da diversidade de fontes existentes, o que possibilita a inclusão das 

diversas regiões do país, atendendo aos valores constitucionais defendidos no presente 

trabalho. Todavia, na prática surge o grande desafio de descentralizar as indústrias e 

diversificar as matérias-primas utilizadas para a produção da biomassa, para que os seus 

objetivos possam ser efetivamente atingidos. 

No caso específico do biodiesel, o governo brasileiro adotou medidas econômico-

financeiras para estimular e viabilizar a sua produção, reduzindo as alíquotas de diversos 

tributos (tais como a Cide, o IPI, o Pis/Pasep, e o Cofins) e disponibilizando crédito com 

menor custo financeiro aos produtores, além de oferecer subsídios que cobrem o custo mais 

alto do biocombustível em relação ao diesel. E são três os aspectos que justificam a concessão 

dos referidos incentivos, em conformidade com as previsões do Plano Nacional de 

Agroenergia (PNA), que norteia as ações do governo nesta área: (i) trata-se de uma energia 

renovável como alternativa aos combustíveis fósseis; (ii) contribui com a redução da emissão 

de gases de efeito estufa e de poluentes atmosféricos; (iii) possibilita novas ocupações no 

campo, gerando renda e inserção produtiva para a área
476

. 

Contudo, ao lado da produção, a baixa diversificação e o alto custo da principal 

matéria-prima (óleos vegetais) têm sido apontados como as maiores dificuldades para permitir 

a dinamização do setor. Verifica-se que atualmente a produção é altamente dependente da 

soja, que responde por 80% (oitenta por cento) do volume produzido de biodiesel
477

. Essa 

oleaginosa, apesar de apresentar alta homogeneidade e disponibilidade (fatores de grande 

relevância), possui baixa produtividade de óleo (apenas 19% da massa total), não favorece a 

distribuição regional e apresenta baixa inserção social, ao proporcionar número reduzido de 

empregos adicionais na cadeira produtiva do biodiesel
478

. 

Por outro lado, a viabilidade econômica da produção de biomassa a partir de 

fontes como mamona, pinhão manso, crambe, girassol, canola, dentre outras oleaginosas, 
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depende ainda de pesquisas e avanços tecnológicos. Nesse cenário, o óleo de dendê tem sido a 

maior aposta, para o médio prazo, inclusive por ser intensivo em mão de obra; entretanto, 

levará ainda alguns anos para atingir larga escala comercial. A produção a partir de algas, 

apesar de gerar grande expectativa, tem ainda alto custo e um caminho mais longo a percorrer. 

Ressalta-se que ao lado da soja aparece tão somente a matéria-prima proveniente da gordura 

animal (16% do total do biodiesel)
479

, que ocupa o lugar previsto pelo Plano Nacional de 

Agroenergia (PNA) para a produção de oleaginosas pela agricultura familiar
480

. 

Observa-se, portanto, que a inserção da biomassa no país, e aqui no caso 

específico do Programa do Biodiesel, não atendeu os seus objetivos de diversificação 

regional. As regiões Nordeste e Norte, pelo fato de apresentarem uma dinâmica econômica 

diferenciada em comparação às regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul necessitam de uma 

atenção especial dos formuladores do programa do biodiesel para combater suas carências 

econômicas e sociais que estão secularmente enraizadas em suas zonas rurais.   

 Os estímulos provenientes do mercado consolidam a produção das matérias-

primas em regiões que apresentam vantagens locacionais com a soja, isto é, no Centro-Oeste e 

no Sul. Verifica-se que Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e São Paulo são os quatro 

maiores produtores de biodiesel do país. Pelo fato de existirem muitas plantações de soja 

nesses territórios, as indústrias são atraídas e a produção fica polarizada nessas regiões. De 

2008 a 2011, os quatro estados produziram juntos 5,86 bilhões de litros de biodiesel, 82,5% 

(oitenta e dois vírgula cinco por cento) do volume total produzido no país
481

. Fato que 

demonstra que as demais regiões, Norte e Nordeste, precisam de atenção do Programa 

Nacional de Produção e uso do Biodiesel (PNPB) para enfrentar suas deficiências econômicas 

e sociais, que têm raiz nas zonas rurais, sendo fundamental priorizar a pesquisa e 

desenvolvimento da produção do biodiesel em todo o Brasil, estabelecer redes de pesquisas, e 

tornar os pequenos produtores competitivos, com a realização da assistência necessária. 

Deve, portanto, os governantes atuarem realizando prestações positivas de 

incentivo para a promoção da biomassa direcionadas especificamente para as regiões Norte e 

Nordeste do país, em atendimento à previsão constitucional de diminuição das desigualdades 

sócio regionais brasileiras, buscando uma igualdade material entre as condições e qualidade 

de vida da população do país.  
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De tal modo, analisar-se-á nas linhas seguintes, como um estudo de caso 

específico do trabalho, a possibilidade da realização da produção do biodiesel de dendê na 

região Amazônica, como uma resposta necessária à necessidade de diversificação das 

matérias-primas e descentralização da produção das oleaginosas para a produção de biomassa 

no país. Além disso, analisar-se-á o Projeto de Lei n.º 7.326/2010 que dispõe sobre a criação 

do Programa de Produção Sustentável da Palma de Óleo no Brasil e estabelece as diretrizes 

para o zoneamento agroecológico para a cultura de palma de óleo. 

 

5.3.1 Produção e uso do biodiesel de dendê na Amazônia 

 

Em busca de garantir a efetividade da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR), e em atendimento ao disposto no inciso III do art. 3º da Constituição 

Federal, visando reduzir as desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras e a 

promover a equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento
482

, a região amazônica 

brasileira também recebeu tratamento específico para promoção do seu desenvolvimento, 

visando diminuir o hiato existente em relação às demais regiões brasileiras. 

É fato incontroverso a importância que possui a Amazônia para todos os 

habitantes do planeta. Sua importância para a humanidade não reside tão somente no papel 

que desempenha para o equilíbrio ecológico mundial. A região é o berço de inúmeros povos 

indígenas e constitui-se numa riquíssima fonte de matéria-prima (alimentares, florestais, 

medicinais, energéticas e minerais)
 483

. De modo que a região recebe grande destaque tanto 

em âmbito nacional quanto internacional, por abrigar a maior floresta tropical do planeta, com 

um acervo de biodiversidade e de prestação de serviços ambientais indispensáveis para a 

manutenção das condições climáticas globais, o que exige, em contrapartida, que se busque 

uma utilização adequada dos seus atributos naturais e locacionais
484

.  

Ainda que tenha havido um decréscimo na área de desmatamento da Amazônia, 

na atualidade já foram desmatadas mais de 732 mil km² (setecentos e trinta e dois mil 

quilômetros quadrados), que corresponde a quase 15% (quinze por cento) da área total da 

região
485

. 
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De modo que necessária a substituição do atual modelo de exploração predatório 

dos recursos naturais por um novo modelo de desenvolvimento assentado na realização de 

atividades econômicas dinâmicas e sustentáveis, com o objetivo de garantir a preservação da 

floresta amazônica, em benefício de toda a humanidade, e em contribuição para a redução dos 

efeitos do aquecimento global, conciliando a solução dos problemas nacionais com as 

exigências da economia global e buscando soluções econômicas ambientalmente 

sustentáveis
486

.  

Assim, o Ministério do Meio Ambiente elaborou o documento “Amazônia 

Sustentável – Diretrizes e Prioridades do Ministério do Meio Ambiente para o 

Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Brasileira”, com o objetivo de inserir a variável 

ambiental aos conteúdos dos planos plurianuais (PPA) para a Região Amazônica, que 

determinou como um dos seus compromissos promover a utilização sustentável das 

potencialidades energéticas e a expansão da infraestrutura de transmissão e distribuição com 

ênfase em energias renováveis limpas
487

. 

Nesse sentido, desponta a possibilidade da produção de biomassa na região, 

considerando que a existência de diversos recursos naturais na região capazes de gerar 

riquezas e propiciar o desenvolvimento socioeconômico da região. Quando ganha destaque a 

produção e uso do biodiesel a partir do dendê na Amazônia. Adverte-se, contudo, que a 

exploração dessa fonte deve ocorrer de forma sustentável, sem comprometer o equilíbrio 

ecológico da região, sob a premissa de que o desenvolvimento sustentável exige planejamento 

de longo prazo, conscientização acerca da finitude dos recursos naturais, com base em 

decisões amplas e participativas da sociedade. 

O cultivo do dendê pode ser uma importante alternativa para o desenvolvimento 

sócio regional do país em razão do seu papel potencial positivo na recuperação de áreas 

desmatadas, geração de renda e empregos, diversificação da produção, bem como para 

substituir a importação e produzir energia renovável
488

. 

O Programa Federal de Produção Sustentável de Óleo de Palma (PSOP) foi 

anunciado no dia 6 de maio 2010, no município de Tomé-Açú, no Pará. Trata-se de um 

programa que objetiva promover a expansão do cultivo do óleo de palma (azeite de dendê) na 

Amazônia e no Nordeste brasileiro, a partir da implementação de forma sustentável, tanto 
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técnica como economicamente, da produção e uso do biodiesel, com enfoque na inclusão 

social e no desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda. Além disso, propõe-se 

a oferecer condições para que os investidores incorporem os agricultores familiares como 

parceiros do setor
489

. 

Ressalta-se que o programa proíbe a supressão de vegetação nativa e determina a 

exclusão de todas as áreas de conservação, reservas indígenas e áreas de quilombolas para 

plantio de óleo de palma. Nesse caso, as áreas priorizadas são as degradadas localizadas na 

Amazônia Legal e as áreas utilizadas para o plantio da cana-de-açúcar no Nordeste.  

A expansão da área cultivada com dendezeiro nas áreas já desmatadas da 

Amazônia é reconhecida como uma excelente alternativa para produção de óleo para fins 

alimentares e energéticos, constituindo suporte tanto para o projeto governamental de 

ampliação e diversificação da matriz energética brasileira, quanto para a criação de empregos 

e aumento da renda da população local. Além de permitir um melhor aproveitamento das 

áreas desmatadas e, como consequência, diminuir a pressão sobre as áreas de florestas 

primárias
490

.   

Para sua atuação, serão fixados os seguintes instrumentos: (i) concessão de crédito 

rural para agricultores familiares; (ii) investimentos em pesquisa e inovação; (iii) qualificação 

da assistência técnica sobre a cultura de óleo de palma e desenvolvimento rural sustentável na 

região Amazônica; (iv) zoneamento agroecológico; e (v) criação da Câmara Setorial de Óleo 

de Palma responsável por regular e fiscalizar a cadeia produtiva
491

. 

Destaca-se, sobre o zoneamento agroecológico, que se trata de uma ferramenta 

fundamental para a criação de mecanismos de orientação à implementação da cadeia de 

produção de óleo de dendê. Para a Amazônia Legal, em particular, constitui a base técnico-

científica para se buscar a sustentabilidade em bases social, econômica e ambiental, pela 

indicação das terras mais adequadas à produção agrícola da cultura do dendezeiro
492

.   

                                                           
489

 O Programa identificou 31,8 milhões de hectares adequados ao cultivo de óleo de palma (a produção mundial 

atualmente ocupa 12 milhões), sendo que 29 milhões estão na Amazônia Legal e 2,8 milhões no Sudeste e 

Nordeste. (GOVERNO FEDERAL. Palma de óleo - Programa de produção sustentável. Brasília: 2009). 
490

 EMBRAPA. Zoneamento Agroecológico do Dendezeiro para as Áreas Desmatadas da Amazônia Legal. 

Brasília: Embrapa Solos, 2010. p. 6.  
491

 DROUVOT, Cláudia; DROUVOT, Hubert. O Programa Federal de Produção Sustentável de Óleo de 

Palma: a Questão da Participação dos Atores Locais em Favor do Desenvolvimento Territorial. IX 

Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia – SEGeT. Rio de Janeiro, 2012. p. 3-4. 
492

 EMBRAPA. Zoneamento Agroecológico do Dendezeiro para as Áreas Desmatadas da Amazônia Legal. 

Op. cit, p. 6. 



168 

 

Adverte-se, contudo, que um dos grandes desafios existentes na busca pela 

implementação de uma produção de biodiesel de dendê social e ambientalmente adequada no 

país, é também alcançar sucesso econômico no exigente mercado internacional. 

A princípio, existe o grande desafio de garantir a sustentabilidade do óleo de 

dendê, em face das exigências da certificação socioambiental como critério de 

sustentabilidade adotado pelo mercado global. A certificação ainda apresenta custos muito 

elevados e existem poucas instituições certificadoras, o que dificulta o acesso desse processo 

ao pequeno produtor
493

. 

Deve-se ainda assegurar a presença da pequena produção no setor produtivo do 

biodiesel. Os pequenos produtores, incluindo agricultores familiares e comunidades, 

necessitam de condições de acesso tanto ao crédito como à assistência técnica, surgindo 

dificuldades práticas pela exigência de a posse da terra ser uma condição essencial
494

, em 

decorrência sobretudo dos conhecidos problemas de regularização fundiária do país.  

Além disso, é necessário fazer com que o óleo de dendê produzido chegue mesmo 

a produzir biodiesel para o país, pelo fato de atualmente o preço do óleo no mercado ser 

superior ao do biodiesel. Os incentivos econômico-financeiros do governo brasileiro devem 

converte-se em benefícios socioambientais para o país, devendo ser estimulada a produção do 

biocombustível proveniente de uma fonte renovável, para que programa atenda ao seu 

objetivo primordial
495

. 

Necessário ainda evitar os riscos das monoculturas, considerando que culturas 

perenes como o dendê, em princípio, são as mais indicadas para as regiões tropicais, mas em 

caso da formação de uma monocultura na região estaria eliminada a sua biodiversidade, 

tornando-a suscetível a doenças. Ademais, fundamental conter as plantações de dendê tão 

somente nas áreas já desmatadas. Esse risco, associado ao da expansão da monocultura, está 

na dependência da observância dos zoneamentos e do respeito às previsões do Código 

Florestal brasileiro
496

. 

Fundamental também enfrentar o declínio ou a suspensão da produção na 

contração do mercado global. Para se inserir na geopolítica do óleo do dendê, o Brasil deverá 

competir no cenário da agroindústria e da agroenergia global, o que exige efetivo 

cumprimento de suas leis, programas e planos. Deve-se evitar perder oportunidades no 
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mercado internacional em decorrência da não observação das exigências de sustentabilidade 

ambiental do país
497

. 

De tal modo, deve haver um forte controle governamental da produção do óleo de 

dendê para a produção de biocombustíveis, compelindo a observância das regras fixadas e 

realizando o controle o monitoramento das ações no setor. Políticas públicas devem ser 

desenvolvidas para evitar o desflorestamento e regular a produção. Tudo isso com o objetivo 

de transformar o plantio do dendê num vetor de implantação de um novo modelo de 

desenvolvimento na Amazônia, pioneiro para as regiões tropicais
498

. 

 

5.3.2 Projeto de Lei n.º 7.326/2010 criando o Programa de Produção Sustentável da 

Palma de Óleo no Brasil 

 

Diante da importância da produção sustentável de palma de óleo no Brasil, foi 

proposto o Projeto de Lei n.º 7.326 no ano 2010, dispondo sobre a criação do Programa de 

Produção Sustentável da Palma de Óleo no Brasil e estabelecendo diretrizes para o 

zoneamento agroecológico para a cultura de palma de óleo
499

. 

Em conformidade com o artigo 2º do Projeto de Lei ora em análise o objetivo do 

programa é de promover o cultivo sustentável da palma de óleo, devendo ser observada as 

seguintes diretrizes: (i) proteção do meio ambiente, conservação da biodiversidade e 

utilização racional dos recursos naturais; (ii) respeito à função social da propriedade; (iii) 

expansão do cultivo de palma de óleo exclusivamente em áreas já antropizadas; (iv) estímulo 

ao cultivo de palma de óleo para recuperação de áreas em diferentes níveis de degradação; (v) 

inclusão social; e (vi) regularização ambiental de imóveis rurais
500

. 

Para atender o objetivo de proteger o meio ambiente, conservar a biodiversidade, 

utilizar racionalmente os recursos naturais e garantir que a expansão do plantio ocorre 

somente em áreas já antropizadas, regulamentou-se também o zoneamento agroecológico, que 

possui a finalidade precípua de ordenar, de modo racional e sustentável, a ocupação territorial 

para fins de cultivo de palma de óleo, evitando que importantes biomas sejam utilizados 

indevidamente para o desenvolvimento do setor
501

. E para garantir tais previsões são 
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estabelecidas penalidades para as infrações que venham a ser cometidas, sejam elas de 

natureza ambiental ou administrativa. 

Nesse sentido, interessante ressaltar ainda que o Projeto de Lei veda 

expressamente a possibilidade de supressão, em todo o território nacional, de vegetação nativa 

para a expansão do plantio de palma de óleo, assim como impede a realização do 

licenciamento ambiental de novas unidades industriais para a produção de óleo, derivados e 

biocombustíveis originados de palma de óleo
502

. 

Atualmente o projeto encontra-se aguardando Designação de Relator na Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), já possuindo pareceres favoráveis da 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), da Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) e da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)
503

. 

Observa-se, de tal modo, o comprometimento governamental com a questão, fato 

que indica as perspectivas favoráveis para a utilização da biomassa proveniente do óleo de 

dendê para a produção de biocombustíveis no país, atendendo aos anseios de sustentabilidade 

da atualidade, ao promover um combustível renovável, produzido em respeito à promoção dos 

recursos naturais e ao incremento e dinamização de regiões historicamente esquecidas no 

Brasil, e respeitando a necessidade de diminuir as graves diferenças regionais brasileiras. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Diante de tudo o que foi exposto, ficou evidenciado que a energia é 

historicamente a base do desenvolvimento das civilizações. E para que os países possam 

manter os seus atuais índices de desenvolvimento será necessária uma demanda cada vez mais 

crescente de recursos energéticos no mundo, em face do aumento progressivo da demanda por 

energia, que será suprida essencialmente com base nos combustíveis fósseis, na hipótese da 

manutenção da atual matriz energética mundial. 

De modo que se ressaltou a necessidade de considerar os seguintes fatores no 

desenvolvimento energético futuro dos países: o esgotamento progressivo das reservas 

mundiais de petróleo, diante do seu crescimento em taxa inferior ao do crescimento do seu 

consumo; o fato das jazidas não se encontrarem distribuídas de forma uniforme no globo 

terrestre; os preços voláteis dos combustíveis fósseis; a vulnerabilidade mundial decorrente da 

interrupção da oferta e de quaisquer cenários de instabilidade geopolítica; bem como os 

impactos ambientais ocasionados, sobretudo pelo fato de o setor de energia ser responsável 

por grande parte do total de emissões de gases de efeito estufa (GEE) que o planeta recebe. 

Observou-se que o advento da redução da oferta de petróleo, quando atingido o 

pico de produção mundial, bem como os impactos socioambientais verificados na cadeia 

produtiva dos combustíveis fósseis, impõem a obrigatoriedade da modificação da matriz 

energética adotada, para que possam ser atendidas eficazmente as demandas energéticas 

futuras, em respeito aos anseios de sustentabilidade contemporâneos. Momento no qual são 

estimuladas a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, pautadas sob uma ótica 

sustentável, visando buscar fontes renováveis, mais eficientes e seguras, tanto para o homem, 

como para o meio ambiente. 

Dessa forma, a questão relativa à geração e uso da energia surge como um dos 

maiores desafios ambientais da atualidade. E em decorrência de fatores ambientais, sociais, 

econômicos e políticos iniciou-se internacionalmente o debate e o estímulo ao 

desenvolvimento de propostas modificativas dos padrões de produção e consumo de energia 

do século XXI, cenário no qual as fontes renováveis de energia despontaram como a grande 

esperança para a mudança no atual padrão de consumo energético global. 

É fato notório que a matriz energética mundial é formada essencialmente com 

base em combustíveis fósseis, e, portanto, a partir de fontes não renováveis. E dentro desse 

panorama, o Brasil destaca-se pela elevada participação das fontes renováveis em sua matriz 

energética, em decorrência especialmente dos privilégios naturais que possui, como a 
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abundante disponibilidade hídrica e o fato de ser o maior país tropical do mundo, 

características essas que caso utilizadas da forma adequada podem transformar-se em uma 

importante vantagem econômica para o desenvolvimento do país. 

Nesse contexto, a utilização de fontes renováveis desponta como uma alternativa 

não somente viável, mas acima de tudo adequada, para a modificação da matriz energética 

baseada em combustíveis fósseis, em consonância com os anseios previstos em nossa 

Constituição Federal de preservação do meio ambiente para o uso das presentes e futuras 

gerações. E apresenta o Brasil as condições naturais essenciais para despontar no setor, a 

partir do desenvolvimento das fontes renováveis de energias renováveis, como é o caso da 

energia eólica, solar, biomassa e das pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). 

Entretanto, notou-se que em razão da urgência para tornar as fontes renováveis de 

energia competitivas e economicamente viáveis no mercado olvida-se que tais fontes, apesar 

de menos prejudiciais, são ainda responsáveis por causar impactos ao meio ambiente e à 

sociedade como um todo, sendo notáveis as externalidades negativas geradas no setor. De 

modo, que se evidenciou que qualquer fonte de energia é capaz de causar graves 

externalidades negativas ao meio ambiente, e por isso devem ser avaliadas em relação aos 

seus impactos sociais e ambientais em seu contexto local. 

Assim, os problemas e impactos gerados a partir da implementação dessas novas 

fontes demonstraram que é exigido o direcionamento de esforços comuns para garantir que os 

investimentos em novas tecnologias realmente transformem-se em benefícios sociais e 

ambientais para o país, uma vez que restou superada a ideia segundo a qual as fontes 

renováveis no marco do atual modelo de desenvolvimento seriam por si só consideradas 

renováveis sustentáveis. 

Verificou-se a seguir que a preocupação com os recursos naturais no país ganhou 

força a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando ocorreu a elevação do 

direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado à categoria de direito humano 

fundamental, sendo neste cenário que surgem as normas jurídicas destinadas a promover a 

proteção ambiental, que devem, além de preocupar-se com a conservação e preservação 

ambiental, promover o desenvolvimento sustentável das atividades econômicas desenvolvidas 

no país, em respeito às previsões dos artigos 225 e 170, inciso VI, da Carta de Direitos. 

Nesse cenário, destacou-se mundialmente a necessidade da observância da noção 

tríplice do desenvolvimento sustentável, que coligue os seus três aspectos fundamentais: 

desenvolvimento econômico, preservação dos recursos naturais e promoção da equidade 

social.  
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De maneira que o desenvolvimento sustentável passou a ser almejado a partir da 

adoção de um processo de desenvolvimento, de mudança social e elevação das oportunidades 

da sociedade, capaz de compatibilizar crescimento e eficiência econômica, conservação 

ambiental, qualidade de vida e equidade social, partindo de um notado compromisso com o 

futuro, e da solidariedade entre as gerações, nos termos fixados pela Constituição Federal de 

1988, em respeito aos aspectos basilares do desenvolvimento sustentável. 

Ademais, como corolário do princípio constitucional do desenvolvimento 

sustentável, sobretudo no que diz respeito ao seu viés social e a necessidade de promoção da 

equidade social brasileira, ganhou destaque a questão do desenvolvimento sócio regional, que 

surgiu em nosso ordenamento jurídico como um viés da garantia constitucional da igualdade, 

quando se determinou como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, a 

redução das desigualdades sociais e regionais. E complementou com a fixação da redução das 

desigualdades regionais como princípio norteador de toda a ordem econômica do país (art.3º, 

III e art. 170, VII). 

De tal modo, ressaltou-se a importância da adoção da concepção ampla de 

desenvolvimento sustentável prevista pela nossa Carta Magna de 1988 nas políticas de 

planejamento adotadas no país, sobretudo na política de desenvolvimento energético, com a 

possibilidade da inserção das fontes renováveis de energia na matriz energética brasileira, 

permitindo o crescimento econômico, aliado a preservação do meio ambiente e a promoção da 

equidade social, considerando que além de tratar-se de uma fonte renovável mais limpa, pode 

servir para reduzir as desigualdades sócio regionais, promovendo a redução das diferenças 

constatadas entre as regiões brasileiras. 

Propôs-se, portanto, uma atuação baseada na perspectiva do desenvolvimento 

como liberdade, de Amartya Sen, quando o desenvolvimento passou a ser observado “como 

um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”, uma vez que o 

paradigma teórico adotado distancia-se de uma noção desenvolvimentista ligada a critérios 

estritamente econômicos e passa a atribuir-se valor essencial às questões sociais e 

humanísticas, bem como de qualidade de vida, que passam a encontrar-se imbuídas no 

conceito de desenvolvimento, compatibilizando-se integralmente com os princípios 

constitucionais ora em análise.  

Ideia que ganhou força sobretudo diante da constatação de que não existe um 

único caminho para o desenvolvimento, em decorrência dos estágios distintos de 

desenvolvimento econômico, social e político no qual se encontram os países. E foi também 

por isso que aumentou a importância do referencial teórico adotado no trabalho, visto que 
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anseia adequar-se às distintas realidades econômicas e sociais dos países, na criação dos seus 

modelos próprios de desenvolvimento.  

Observou-se, assim, uma grande preocupação em promover e ampliar o 

aproveitamento racional e sustentável dos recursos energéticos no país, em conformidade com 

o que determina o conceito de desenvolvimento sustentável tão discutido nos dias atuais, 

sendo imprescindível que a referida mudança ocorra respeitando as balizas constitucionais e 

legais brasileiras, para que o crescimento econômico do país efetivamente converta-se em 

benefícios para a sociedade brasileira. 

Constatou-se ainda a indispensabilidade de respeitar o arcabouço regulamentar e 

legislativo que permitirá a solidificação da implantação das fontes renováveis de energia no 

país, para garantir o respeito aos padrões socioambientais e proteger a qualidade e 

confiabilidade do setor, lançando as bases para a modificação da nossa atual matriz energética 

e assegurando o avanço da produção, e a maximização dos fins sociais visados pela nossa 

legislação, em consonância com os ditames previstos pela nossa Carta Magna de 1988. 

Fundamental para o setor conferir efetividade aos diplomas legislativos que 

disciplinam as fontes renováveis no país, com destaque para a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 

2002, que instituiu o Programa de Incentivo às Fontes Renováveis de Energia Elétrica 

(PROINFA), com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica gerada a partir de 

unidades de produção baseadas em biomassa, energia eólica e em pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHs), e da Política Energética Nacional, criada pela Lei nº 9.478, de 06 de 

agosto de 1997. 

É imperativo, pois, o total respeito ao marco legal e regulatório das energias 

renováveis, em que pese a constatação da necessidade de serem disciplinadas questões que 

ainda suscitam dúvidas na prática, como é o caso da possibilidade do pagamento de 

compensações econômico-financeiras para os produtores. De modo que ainda é um entrave 

relevante a inexistência de uma regulamentação eficiente, capaz de assegurar a segurança 

jurídica necessária para atrair maiores investimentos para o setor, tornando-se fundamental os 

esforços direcionados para a aprovação do Projeto de Lei n.º 630 de 2003 que visa criar uma 

lei geral das renováveis, e representará avanço significativo, modificando de maneira 

substancial o marco regulatório do setor. 

Além disso, ressaltou-se a necessidade de existirem mecanismos institucionais de 

fiscalização das atividades desenvolvidas, para permitir que sejam aferidas se as normas 

previstas na legislação em vigor, principalmente aquelas concernentes à proteção do meio 

ambiente e a redução das desigualdades sócio regionais, estão sendo corretamente observadas 
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pelos empreendedores do setor de fontes renováveis, devendo ainda ser comprovada a 

sustentabilidade ambiental e social do empreendimento ao longo do exercício de toda a 

atividade 

A seguir destacou-se a possibilidade concreta de inserção das fontes renováveis de 

energia, e mais especificamente daquelas provenientes de fontes advindas de biomassa, na 

matriz energética brasileira, cujas perspectivas de crescimento no país são bastante favoráveis. 

Associadas à possibilidade de atender aos anseios constitucionalmente consagrados de 

promover o desenvolvimento sustentável e sócio regional no Brasil. 

Importância fundamental deve ser dada ao fato de o Brasil apresentar enormes 

vantagens para tornar-se referência na produção de biomassa no cenário mundial, pois além 

da apresentar ampla disponibilidade de mananciais hídricos, possui uma das maiores áreas 

agricultáveis do mundo, com capacidade e disponibilidade de expandir fortemente o cultivo 

de grãos e oleaginosas, para que essa oferta possa atender simultaneamente à crescente 

demanda nas áreas de alimentos e biocombustíveis, devendo, para tanto, ser verificada a 

região de plantio, a tecnologia da produção e a disponibilidade de sementes e mudas 

necessárias para desenvolver a produção de biocombustíveis em atendimento aos anseios de 

sustentabilidade da atualidade. 

E em decorrência da variedade de matérias-primas existentes para a produção de 

biomassa no país, tanto de origem animal, quanto vegetal, observa-se a ampla possibilidade 

de sua inserção efetiva na matriz energética brasileira, em face da possibilidade de adaptação 

às exigências das características naturais de cada uma das regiões do país, destacando-se 

especialmente a possibilidade de utilização de biomassa para a produção de biocombustíveis.  

Nesse cenário, a importância da atuação da Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis é fundamental no sentido de exercer o múnus público fiscalizatório 

do setor da bioenergia (na produção de biocombustíveis), assegurando a qualidade do 

combustível disponibilizado para os consumidores finais, atendendo às necessidades 

socioambientais de cada região do país, e estimulando a diversificação das culturas ao longo 

das regiões brasileiras. 

Assim, foi observado que as perspectivas para a utilização da biomassa no país 

são aspiráveis especialmente em face da diversidade de fontes existentes, o que possibilita a 

inclusão das diversas regiões do país, atendendo a promoção do desenvolvimento sócio 

regional. Todavia, na prática, surge o grande desafio de descentralizar as indústrias e 

diversificar as matérias-primas utilizadas para a produção da biomassa, para que os objetivos 

constitucionalmente consagrados possam ser efetivamente atingidos.  
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Devem, portanto, os governantes atuarem realizando prestações positivas de 

incentivo para a utilização das fontes renováveis de energia, especialmente da biomassa, 

direcionadas especificamente para as regiões Norte e Nordeste do país, em atendimento à 

previsão constitucional de diminuição das desigualdades sócio regionais brasileiras, 

aproveitando a oportunidade para busca atingir uma igualdade material nas condições e 

qualidade de vida da população do país.  

Quando ganhou destaque a produção e uso do biodiesel a partir de biomassa de 

dendê na Amazônia, que poderá atuar como uma alternativa interessante para promover o 

desenvolvimento sócio regional do país, em razão do seu papel potencial positivo na 

recuperação de áreas desmatadas, geração de renda e empregos, diversificação da produção, 

bem como para substituir a importação e produzir energia renovável. Contudo, adverte-se que 

a exploração dessa fonte deve ocorrer de forma sustentável, sem comprometer o equilíbrio 

ecológico da região, sob a premissa de que o desenvolvimento sustentável exige planejamento 

de longo prazo, conscientização acerca da finitude dos recursos naturais, com base em 

decisões amplas e participativas da sociedade. 

Por fim, observou-se o comprometimento governamental com a questão, a partir 

da propositura do Projeto de Lei n.º 7.326 de 2010, dispondo sobre a criação do Programa de 

Produção Sustentável da Palma de Óleo no Brasil e estabelecendo diretrizes para o 

zoneamento agroecológico para a cultura de palma de óleo de dendê, o que indica as 

perspectivas favoráveis para a utilização da biomassa proveniente do óleo de dendê para a 

produção de biocombustíveis no país, atendendo aos anseios de sustentabilidade da 

atualidade, ao promover um combustível renovável, produzido em respeito à promoção dos 

recursos naturais e ao incremento e dinamização de regiões historicamente esquecidas no 

Brasil, e respeitando, dessa forma, a necessidade de diminuir as graves diferenças regionais 

brasileiras. 

Conforme mencionado, os desafios são grandes no sentido de auxiliar os países na 

reinvenção de seus padrões próprios de desenvolvimento, que sejam mais justos e, ao mesmo 

tempo, representem um maior respeito pela natureza e pelos recursos naturais por ela 

disponibilizados, verificando-se que o Brasil tem todas as condições de se tornar um 

verdadeiro exportador de sustentabilidade, transformando o desafio ambiental da sociedade 

contemporânea em uma grande oportunidade de desenvolvimento. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I - Proporção de domicílios particulares permanentes com energia elétrica 

proveniente de distribuidora, por situação do domicílio, segundo as Grandes Regiões- 

2000/2010. 

 

 
 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010. Características da população e dos domicílios - Resultados do 

universo. Rio de Janeiro: 2011. 
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ANEXO II - Classes de consumo de energia elétrica no ano de 2012. 

 

 

 
 
Fonte: ANEEL. Relatórios do Sistema de Apoio a Decisão. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idarea=550>. Acesso em: 08 de fevereiro de 2013. 
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ANEXO III - Suprimento total de energia primária 1971-2010 por combustível no 

mundo. 

 

 
 
Fonte: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Key World Energy Statistics. 2012. p. 6 
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ANEXO IV - Uso de energia per capita, 2005. 

 

 
 
Fonte: UNITED NATIONS. COMMITTEE FOR DEVELOPMENT POLICY. Achieving sustainable 

development in an age of climate change. 2009. p. 17. 
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ANEXO V – Geração de eletricidade pelas fontes em 2007, 2030 e 2050 em referência. 

 

 
 
Fonte: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Interactions of Policies for Renewable Energy and 

Climate. Disponível em: 

<http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/interactions_policies.pdf>. Acesso em: 22 de 

dezembro de 2012.  p. 11. 
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ANEXO VI -  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-Renda, 2000. 

 

 
 
Fonte: PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil 2003. Disponível em: 

<http://www.pnud.org.br/IDH/Atlas2003.aspx?indiceAccordion=1&li=li_Atlas2003>. Acesso em: 05 de julho 

de 2012.  
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ANEXO VII - total de energia elétrica negociada no ACR - empreendimento novos 

 

 
 

Fonte: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Gestão da Comercialização de Energia – Leilões de Energia. 

Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/acoes/Energia/Quadro_Leiloes_Boletim_Tarifxrio_12-

12Ascon.pdf>. Acesso em: 20 de janeiro de 2013. 
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ANEXO VIII – Investimento em energia renovável no Brasil por setor em 2011. 

 

 
 

 

Fonte: UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). Global Trends in renewable energy 

investment 2012. Frankfurt School, 2012. p. 24. 
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ANEXO IX – Emissões de poluentes segundo o combustível utilizado. 

 

 
 
Fonte: ANFAVEA, 2005 apud BERMANN, Célio. Crise Ambiental e as Energias Renováveis. Disponível 

em: <http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v60n3/a10v60n3.pdf>. Acesso em: 28 de junho de 2012. p. 21 
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ANEXO X – Emissões de poluentes das diversas composições. 

 

 
 
Fonte: BERMANN, Célio. Crise Ambiental e as Energias Renováveis. Disponível em: 

<http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v60n3/a10v60n3.pdf>. Acesso em: 28 de junho de 2012. p. 23. 
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ANEXO XI– Energia contida no etanol por unidade de energia fóssil utilizada para 

produzi-lo. 
 

 
 
Fonte: ANA. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Manual de conservação e reúso de água na 

agroindústria sucroenergética. Brasília: 2009. p. 42. 
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ANEXO XII– Matérias-primas utilizadas para produção de biodiesel (perfil regional) 

 

Região Norte: 

 
 

Região Nordeste: 
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Região Sul: 

 

 
 

Região Sudeste: 
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Regiao Centro-Oeste: 

 

 
 
Fonte: ANP. SUPERINTENDÊNCIA DE REFINO E PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL – SRP. 

Boletim Mensal de Biodiesel. Dezembro de 2012. p. 10. 


