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RESUMO
Existe conexão entre as políticas voltadas para o setor de energia e de resíduos sólidos ou as
mesmas são estanques em si mesmas? A energia é um recurso essencial ao desenvolvimento
de qualquer país, assim como, é a base do estilo de vida de nossa sociedade contemporânea.
Através da energia é possível a produção de bens e equipamentos, transportes de coisas e
pessoas, comunicações, entre outros. Portanto, as fontes de energia são objeto de disputas e
negociações internacionais, assim como, uma preocupação dos Estados quanto a segurança
energética no seu âmbito interno. Apesar do seu valor estratégico, a matriz energética
mundial, em média, é composta de fontes não renováveis e responsáveis pelo incremento de
poluentes e gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, entretanto, no cenário internacional,
tais aspectos negativos não parecem sensibilizar as nações, em especial os grandes produtores
e consumidores deste insumo, para a mudança da matriz energética por outra de baixo
carbono. A matriz brasileira encontra-se numa situação mais confortável dentre as demais
grandes economias pelas usinas hidrelétricas (fonte renovável de energia), porém, há uma
presença significativa de combustíveis fósseis, que terá incremento com os investimentos na
área do pré-sal. Mesmo neste contexto, verificam-se medidas para diversificação das fontes de
energia com o desenvolvimento de tecnologias voltadas as fontes renováveis. De outro lado, o
desenvolvimento científico, a descoberta de novos materiais e a produção em larga escala,
trouxe a problemática da gestão dos resíduos, pois a natureza não possui capacidade de
degradá-los na mesma velocidade que são produzidos pelo homem, gerando externalidades
negativas, como a poluição do solo, das águas e do ar, meio para proliferação de doenças,
produção de GEE, dentre outras. Dentre as externalidades negativas do setor energético e de
resíduos sólidos, o aumento gradual da concentração dos GEE na atmosfera, terá uma especial
atenção neste trabalho, pois é apontado como causa de diversos impactos extremos tais como:
doenças tropicais em novas áreas, a diminuição do gelo nos polos, a redução dos glaciares e
geleiras, alteração de correntes marinhas, diminuição do sequestro de carbono pelo mar,
diminuição de oxigênio marinho, entre outros, que são objeto de esforços da comunidade
internacional em encontrar caminhos para mitigá-los, como a Convenção Quadro sobre a
mudança climática, o Protocolo de Kyoto, entre outros. O Brasil possui políticas específicas
para o setor de energia (PE) e de resíduos sólidos (PNRS), que possuem princípios e objetivos
orientados para suas especificidades, mas que devem se orientar pela política para as
mudanças do clima (PNMC) também, pois visa reduzir a emissão de GEE. Portanto, o

objetivo desta pesquisa é verificar a dialética existente entre estas políticas, cuja gestão
holística das mesmas permitiria observar os objetivos de redução de emissão de GEE,
segurança energética e a valoração do resíduo evitando seu envio aos aterros, dentre outros.
Trata-se de um trabalho fundamentado em documentos oficiais, na doutrina, na legislação e
jurisprudência de tribunais, com vistas a verificar a convergência destas políticas propiciadas
pelo direito ambiental.
Palavras-chave: Direito Ambiental. Energia. Mudança do Clima. Resíduos Sólidos.

ABSTRACT
Connection exists between the policies for the energy and solid waste´s sectors or they are
watertight in themselves? Energy is essential to the development of any country, as it is the
basis of the lifestyle of our contemporary society. Through energy is possible make products
and equipment, transport things and people, communications, among others. Therefore
sources of energy are the subject of international disputes and negotiations, as well as a
concern of states and the energy security in its domestically. Despite its strategic value, the
global energy matrix, on average, consists of non-renewable resources and responsible for the
increase of pollutants and greenhouse gases (GHGs) in the atmosphere, however, on the
international scene, such negative aspects do not seem to sensitize nations, especially the main
producer and consumer of this input to change the energy matrix by another low carbon.
Brazil´s situation is more comfortable than the other major economies because the
hydroelectric plants (renewable energy source), however, there is a significant presence of
fossil fuels, which will increase the investments in the subsalt area. Even in this context,
measures for diversification of energy sources with the development of technologies to
renewable sources are related. On the other hand, scientific development, the discovery of
new materials and large-scale production, brought the issue of waste management, because
nature has no ability to degrade them at the same speed that are man-made, generating
negative externalities, as soil, water and air´s pollution, means for spreading disease, GHGs
production and others. Among the negative externalities of the energy and solid waste´s
sectors, the gradual increase in the concentration of GHGs in the atmosphere, will have a
special attention in this paper, it is shown to cause many extreme impacts such as tropical
diseases into new areas, diminishing ice at the poles, the reduction of glaciers and glaciers,
changes in ocean currents, decreased carbon sequestration by the sea, marine oxygen
reduction, among others, which are subject to international efforts to find ways to mitigate
them, as Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, among others. Brazil have
specific policies for the energy and solid waste´s sectors, whose have principles and geared to
their specific objectives, but should be also guided by the policy on climate change, because,
it aims reduce GHG emissions. Therefore, the aim of this research is to verify the existing
dialectic between these policies, whose holistic management would observe the same goals of
reducing GHG emissions, energy security and valuation of your shipment avoiding waste to
landfills, among others. It is a reasoned opinion in official documents, in doctrine, in the law

and jurisprudence of courts work, in order to verify the convergence of these policies offered
by environmental law.
Keywords: Environmental Law. Energy. Climate Change. Solid Waste.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa aborda as políticas voltadas para o setor de energia e
resíduos sólidos, com vistas a verificar a existência de interação entre as mesmas sob o
prisma do direito ambiental e em atendimento ao comando constitucional insculpido no
art. 225 da CF/88 que orienta as ações do Estado e de seus cidadãos na busca de um
meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.
A vida em nosso planeta é possível em razão de uma complexa combinação de
fatores externos e internos da Terra, ou seja, não depende apenas dos seus recursos
naturais.
Dentre estes fatores que propiciam a vida temos a energia, da qual 99%
(noventa e nove por cento) advém do sol e o remanescente é produzido comercialmente
em nosso planeta.
A energia emanada do Sol que chega a Terra equivale a 174 petawatts, ou seja,
12,4 milhões de vezes a potência da usina de Itaipu. Esta energia viabiliza a vida por
meio da fotossíntese, produzindo biomassa, madeira e, inclusive, combustíveis fósseis
produzido ao longo de milhares de anos da história do planeta. Permite o ciclo da água
com a distribuição deste líquido essencial e, destarte, a existência dos potenciais
hidráulicos. Podemos citar ainda a movimentação do ar; entre outros.
Porém, nem toda a energia emanada do sol chega integralmente ao nosso
planeta, pois a magnetosfera filtra uma parte, assim como, a radiação cósmica que cruza
continuamente o espaço.
Ressalta que a Terra possui outros mecanismos que controlam a entrada, saída
e a conservação de energia no planeta (ex: a camada de ozônio, gases de efeito estufa,
entre outros).
Apesar desta aparente abundância, vivemos um período em que as nações
buscam aumentar a disponibilidade e diversidade de fontes energéticas para sustentar o
seu desenvolvimento, assim como, as fontes de energia foram e, ainda o são, motivo
para conflitos entre as nações e pano de fundo para algumas guerras.
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Em razão desta importância, comparável à segurança alimentar, os Estados
tendem a regular fortemente este mercado, estabelecendo instrumentos e mecanismos
para controle e fomentação em face de um mercado composto por grupos de interesses
com poder de mercado significativo.
Por sua vez, as formas de energia disponíveis no planeta são inúmeras, porém,
nem todas podem ser utilizadas em larga escala, seja pela falta de tecnologia adequada,
pelo custo/benefício que inviabiliza seu uso, seja pelo interesse de empresas ou grupos
empresariais que atuam em partes deste segmento lucrativo.
De outro lado, observa-se uma busca constante pela inovação, seja para a
solução dos problemas atuais, que na maioria das vezes foi criado por uma técnica ou
tecnologia existente; seja para satisfazer o desejo humano ou mesmo ainda para se
estabelecer ou criar novos padrões de desejo.
Esta ótica, fundamentada no capitalismo e no consumismo, apresenta o desejo
humano de uma forma perpétua, ou seja, inalcançável, se utiliza de mecanismos tais
como a depreciação, que motiva o descarte e geração de novos desejos a serem
satisfeitos (compulsão). Desejos passam a ser vistos como verdadeiras necessidades.
Esta transformação constante, ativos podem se transformar em passivos e
capacidades em incapacidades em minutos. Objetos e conceitos são capazes de
envelhecer rapidamente tornando-se obsoletos, para que novos possam entrar em seu
lugar, sem se questionar a verdadeira necessidade para isso, cria uma vida em condições
de incerteza constante, gerando preocupações e temores de não se conseguir
acompanhar a rapidez dos eventos, de ficar para traz ou mesmo sobrecarregado de bens
indesejáveis, de forma que: livrar-se de coisas tem prioridade sobre sua aquisição. Basta
verificar a questão do lixo eletrônico nos países desenvolvidos e em desenvolvimento
para que essa afirmação se confirme.
Recursos naturais finitos são usados para atender a essa demanda, sem se
atentar para sua finitude. A natureza passa assim a ser tratada como um coadjuvante
residual, já que muitos dos resíduos ainda contaminam solo, nascentes, rios, mares e
oceanos.
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É preciso lembrar que nosso atual sistema de produção não é um sistema
fechado, ou seja, utiliza-se de muito mais recursos do que o seu resultado final, assim
como, nem tudo que é produzido é consumido ou reintroduzido no sistema produtivo.
Este excesso acaba transformando-se em resíduo.
Portanto, os resíduos assumem uma posição de destaque em nossa economia e
a sua sobrevivência passa a depender da rapidez com que estes resíduos são removidos
ou absorvidos pela natureza.
Este paradoxo de aumentar a segurança energética e promover uma destinação
ambientalmente adequada dos resíduos é a delimitação do presente estudo, cujo objetivo
geral é reunir uma base conceitual teórica que permita verificar as interações destas
políticas, a fim de nortear a atuação dos seus gestores.
O objetivo específico é demonstrar a viabilidade de uma gestão energética e de
resíduos sólidos, capaz de trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais, buscando
desvendar elementos que demonstre a existência de sustentabilidade nesta dialética.
O uso da energia, em especial dos combustíveis fósseis largamente utilizados
pelas mais diversas nações do mundo, está intimamente ligado com o incremento de
gases de efeito estufa na atmosfera, assim como, dos resíduos sólidos em razão da
emissão do gás metano oriundo de aterros e lixões.
Portanto, a questão climática também irá influenciar qualquer gestão que se
pretenda harmonizar a problemática dos resíduos sólidos e da energia.
Justifica-se este estudo pela verificação da existência de tecnologias capazes de
aproveitar os resíduos como fonte de energia de forma segura, contínua e com preços
razoáveis, reduzindo o volume de rejeitos destinados aos aterros e com efeitos positivos
na redução das emissões GEE, como algumas experiências no Brasil e no exterior,
porém, a inexistência de regulação específica orientando o mercado, seja por meio de
incentivos ou por outros condicionantes, limita a sua expansão.
A questão existente na pesquisa foi investigar se o ordenamento jurídico posto
permite uma gestão holística ou se haveria a necessidade de normas específicas sobre a
temática, formulando a hipótese básica que o direito ambiental, possui princípios e
instrumentos capazes de viabilizar as atividades com preocupações com o meio
17

ambiente ecologicamente equilibrado e a qualidade de vida, em especial aquelas
positivadas nas políticas em estudo.
Neste trabalho, utilizou-se o método indutivo, para levantamento das posições
doutrinárias e jurisprudenciais, assim como, trazer os diplomas normativos relacionados
e o panorama brasileiro dentro das temáticas, em breves comparações com o cenário
mundial.
Na primeira parte deste trabalho aborda a energia o seu contexto no cenário
mundial e brasileiro, seguindo-se pelo estudo da política energética nacional.
No capítulo três será tratada as fontes de energia que compõem a matriz do
Brasil, de acordo com Balanço Nacional de Energia – BEM, aspectos normativos de
cada uma e seus impactos ao meio ambiente.
A questão climática é o tema do capítulo quarto, na qual poderá se observar a
ligação dos efeitos antrópicos no clima pela ação humana na produção e consumo de
energia, em especial pelo incremento de gases de efeito estufa na atmosfera.
O capítulo cinco versa sobre os resíduos sólidos e, ao final, na sexta parte,
passa-se a verificação do aproveitamento energético dos resíduos e a dialética das
políticas em estudo, no contexto do direito ambiental brasileiro.
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1 ENERGIA
No dicionário (MICHAELIS, 2011) energia é conceituado como: “sf (gr
enérgeia) capacidade dos corpos para produzir um trabalho ou desenvolver uma força”.
Tudo o que existe no universo é, de alguma forma, uma espécie de energia, que
está presente no espaço em todos os corpos celestes. O Sol é uma estrela que fornece
energia em forma de luz e calor, fazendo com que parte dela transfira-se para os
alimentos que, quando ingeridos pelos seres vivos, estes recebem uma parcela dessa
energia para alimentar seus corpos.
Todos os seres vivos necessitam de energia para sobreviverem e estão, todo o
tempo, em procedimento de troca entre seus corpos, ou seja, recebendo energia de
outros seres vivos ou de outras fontes, tais quais o fogo, o vento, dentre outros, seja
fornecendo à natureza.
Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach (2010, p. 86) lecionam que a quantidade
total de energia no universo é uma constante. Desta forma, a energia não pode ser criada
ou destruída, mas apenas convertida ou redistribuída de uma forma para outra, como por
exemplo, a energia eólica transformada em energia elétrica, ou a energia química em
calor.
Exemplos de conversão da energia (HINRICHS; KLEINBACH, 2010, p. 50):
Para Química

Para Elétrica

Para Calor

Para Luz

Para
Mecânica

De
Química

Fábrica de
Alimentos

Bateria

Fogo

Vela

Músculo

De Elétrica

Bateria de
eletrólise

Transformador Torradeira

LED

Motor elétrico

De Calor

Vaporização

Termoelétrica

Bomba de
calor

Fogo

Motor a vapor

De Luz

Fotossíntese

Célula solar

Lâmpada
térmica

Laser

Abridor de
portas
fotoelétrico

De
Mecânica

Célula de
calor
(cristalização)

Gerador

Freio de
fricção

Faísca de
pedra

Roda d´água

Tabela 01 – Conversões da energia
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Assim, a energia é mais bem descrita pelo que ela pode fazer, ou seja, é
conhecida pelos seus efeitos. Não pode ser destruída, mas podemos desperdiçá-la, isto
é, utilizá-la de forma ineficiente, sendo valorizada pelo que pode ser feito com ela.
Desse modo, energia pode ser conceituada como a propriedade de um sistema
que lhe permite realizar trabalho, podendo ter várias formas: potencial, mecânica,
química, eletromagnética, elétrica, calorífica entre outras, sendo que estas várias formas
de energia podem ser transformadas umas nas outras.
O sol é responsável por 99% da energia que aquece a terra, enquanto o
remanescente, um por cento, é a energia comercial produzida pelo homem através dos
recursos naturais disponíveis, sendo que cerca de 76% desta energia vem de
combustíveis fósseis e 6% de energia nuclear. (MILLER JUNIOR, 2011, p. 324).
Entender a energia significa entender os recursos energéticos e suas limitações,
bem como as consequências da sua utilização.
Destaca-se que, na atualidade, o consumo de energia é um dos indicadores de
riqueza amplamente utilizado (PEREIRA, 2007), porém, o acesso a este bem em nível
mundial e até mesmo internamente no Brasil continua bastante assimétrico.
A abordagem pretendida à energia será voltada para o campo jurídico,
considerando à regulamentação existente, inclusive com fundamento nas disposições da
Constituição Federal de 1988, a fim de vislumbrar uma política energética que conjugue
a apreciação de suas fontes, as atividades e os instrumentos jurídicos norteadores das
finalidades as serem alcançadas (LOUREIRO, 2009, p. 14).
A utilização da energia pela humanidade vem desde os tempos remotos quando
o homem começou a utilizar o fogo para cozinhar os alimentos. Com a domesticação
dos animais o potencial mecânico tornou-se disponível.
Ação do homem no consumo de recursos naturais e na produção da energia até
então não alterava de modo significativo o meio ambiente. A demanda visava apenas o
atendimento das necessidades básicas, de forma que o meio ambiente era capaz de se
recuperar dos possíveis efeitos degradantes.
Contribui o fato do comércio entre os diferentes povos ser pequeno, em
comparação aos dias atuais ou ao início do capitalismo, assim como, a infraestrutura de
transporte de bens serem limitadas.
Com o advento da Revolução Industrial e a invenção do motor a vapor (no
século XVIII), a energia útil em larga escala começou a estar disponível. Porém,
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demandava a utilização crescente de recursos energéticos e, destarte, resultou em
problemas ambientais associados com a produção.
Taísa Cristina Sibinelli (2010) leciona que após:
...a Segunda Guerra Mundial, as atividades econômicas em expansão em
diversos países e a necessidade de reconstrução das nações destruídas pelos
combates provocaram a aceleração e um considerável aumento no consumo
de energia e, por conseguinte, na exploração maciça de recursos naturais,
especialmente o carvão mineral e o petróleo.

Portanto, as fontes energéticas manipuladas pelo homem impactam com maior
ou menor intensidade no meio ambiente. Por sua vez, os grandes avanços tecnológicos
nas técnicas de uso da energia neste último século propiciaram efeitos depletivos ao
meio ambiente como a poluição do solo, do ar e da água, desmatamento, desertificação,
chuva ácida, entre outros., e, destarte, o agravamento das condições de saúde das
populações.
Desde 1960, os países em desenvolvimento quadruplicaram seu uso de energia
geral e dobraram seu uso per capita (HINRICHS; KLEINBACH, 2010, p. 7). Contudo
este crescimento rápido tem causado problemas estruturais em países em
desenvolvimento como consequência dos massivos incrementos na dívida externa por
causa da importação do petróleo, e sérios problemas ambientais e de saúde ocasionados
pela piora da qualidade do ar e degradação dos recursos hídricos.
As crises de petróleo de 1973-1974 e 1979-1981 levaram a repensar as
implicações da energia, observando-se os aspectos técnicos, econômicos e ambientais
para obtenção de novos meios de sua produção e utilização.
As energias renováveis surgem neste contexto da crise do petróleo e do
crescimento da preocupação ambiental, porém, a falta de tecnologia e os custos
econômicos aliados à superação da crise do petróleo com a redução do seu preço no
mercado tornaram as fontes renováveis menos atrativas, somente recuperando seu
destaque quando a preocupação do aquecimento climático ganhou corpo na comunidade
internacional, conforme descreve Yergin (2011, p. 13-14)1:

1

Tradução livre de: They had emerged out the tumult of the 1970s with a great deal of enthusiasm - "rays
of hope" in a famous formulation. But over the 1980s, the hopes had been dulled by realities of falling
costs of conventional energy, their own challenging economics, technological immaturity, and
disappointment in deployment. With moderate prices and the apparent restoration of energy stability in
the early 1990s, the prospects for renewable energy became even more challenging.
Yet environmental consciousness was becoming more pervasive. Most environmental issues were,
traditionally, local or regional. But there was growing attention to a new kind if environmental issue, a
global issue: climate change and global warming. Attention was confined to a relatively small segment of
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Elas tinham surgido no tumulto da década de 1970 com uma grande dose de
entusiasmo - "raios de esperança" em uma famosa formulação. Mas ao longo
dos anos 1980, as esperanças tinham sido entorpecidas por realidades da
queda nos custos da energia convencional, os seus próprios desafios
econômicos, imaturidade tecnológica e decepção na implantação. Com
preços moderados e a aparente restauração da estabilidade da energia no
início de 1990, as perspectivas para as energias renováveis tornou-se ainda
mais desafiadora.
No entanto, a consciência ambiental foi se tornando mais difundida. A
maioria dos problemas ambientais era, tradicionalmente, local ou regional.
Mas havia uma crescente atenção a um novo tipo se questão ambiental, uma
questão global: as mudanças climáticas e ao aquecimento global. A atenção
foi confinada a um segmento relativamente pequeno de pessoas. Isso mudaria
no curso do tempo, com profundas implicações para a indústria de energia:
convencional, renovável e alternativas.

As políticas lançadas para contornar a crise do petróleo, a dinâmica do
mercado, os limites da eficiência energética e sua conservação e as preocupações
ambientais, em especial a mudança climática, contribuíram para a busca de uma
diversificação da matriz energética.
Portanto, não é exagerado dizer que a energia está e tem estado por trás de
grande parte dos acontecimentos decisivos da história recente, inclusive como pano de
fundo para guerras, e nos arranjos geopolíticos do mundo globalizado, mais do que
antes ocorrera. Tem grande importância no campo social, econômico e político há muito
tempo, conforme citado (LOUREIRO, 2009, p. 21).
A importância da energia também é destacada por Pereira (2007, p. 94):
Energia significa riqueza, porque possibilita o crescimento dos níveis de
produtividade do trabalho dos seres humanos e de suas sociedades. A
disponibilidade e o conhecimento de fontes de energia favorecem ainda a
circulação de pessoas, ideias, mercadorias, bem como a eventualidade de
uma melhor distribuição dos frutos do trabalho social. Energia deveria ser
concebida como um direito de qualquer pessoa, pois é precondição para o
trabalho. Mas lamentavelmente, o acesso às fontes de energia não é algo que
ocorre de modo homogêneo.

Perto de 92,6% da energia comercial consumida no mundo origina-se de
recursos energéticos não renováveis – 86% de combustíveis fósseis e 6,6% de energia
nuclear; enquanto 7,4% proveem de recursos energéticos renováveis – biomassa,
hidroeletricidade e uma combinação de energias geotérmica, eólica e solar (HINRICHS;
KLEINBACH, 2010, p. 10).
1.1

Breve contexto mundial dos principais “players”
A industrialização, que atraiu pessoas da área rural em busca de melhores

condições de trabalho e foi o motor do desenvolvimento de muitas nações, é dependente
people. That would change e due course, with profound implications for the energy industry –
conventional, renewable and alternatives.
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de recursos energéticos para movimentar as máquinas e permitir a produção em larga
escala.
Esta dinâmica de fomento a industrialização é componente de diversas políticas
públicas no mundo e, destarte, a energia também se torna o ponto sensível destas
mesmas políticas, através da segurança energética, ultrapassando os limites territoriais
do Estado para as relações internacionais, devido a disputa frenética de combustíveis
necessárias ao desenvolvimento nacional.
1.1.1 União Europeia (UE)
A Europa foi o berço da industrialização e referência para a cultura ocidental,
porém, as disputas entre suas nações ocasionaram conflitos de grandes proporções,
como a 1ª e a 2ª guerras mundiais, com consequências nefastas à economia e a sua
população.
Entretanto, a questão energética propiciou fundamento para integração do
continente, por meio do Tratado de Paris, de 18/04/1951, criando a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço – CECA (BORGES, 2012, p. 64), vide:
Nota-se que a grande fonte de energia para esses países era o carvão mineral,
ou seja, insumo imprescindível para seus parques industriais e lares europeus.
O carvão unia estas nações em um mesmo contexto energético, o qual
necessitava de paz e cooperação para ter prosperidade no alcance dos
objetivos traçados no referido tratado. Pela primeira vez, Estados europeus se
agrupavam em torno de uma fonte de energia comum.

Posteriormente, a energia nuclear foi objeto do Tratado Euratom, criando a
Comunidade Europeia de Energia Atômica – Euratom, em 1957, mesma data em que o
Tratado de Roma estabeleceu a Comunidade Econômica Europeia, apesar desta
iniciativa de integração, a conduta das nações em busca de fontes de energia em outros
locais fora de seus limites territoriais era individualizada e sob os auspícios de
companhias nacionais com a confiança de que as mesmas garantiriam a segurança
energética.
Entretanto, a União Europeia encontra-se numa situação desconfortável por sua
dependência energética em relação ao exterior, sendo o maior importador mundial de
energia (COMISSÃO EUROPEIA, 2012), a segunda maior economia mundial,
consumindo cerca de um quinto da energia produzida pelo mundo, mas detentora de
baixas reservas de petróleo, gás e carvão (BORGES, 2012, p. 65). Entretanto, observase a China superar a EU no posto de maior importador de energia, como será descrito
posteriormente.
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Possui uma matriz energética diversificada, dentre as quais se destacam: “as
barragens na Áustria até as minas de carvão na Polónia, às centrais nucleares em França,
às explorações petrolíferas no mar do Norte e aos campos de gás natural nos Países
Baixos e na Dinamarca” (COMISSÂO EUROPEIA, 2012), mas insuficiente para
atender a demanda de energia, tornando-se dependente de fornecedores internacionais,
dentre eles a Rússia e o norte da África.
A Rússia por ser o grande fornecedor de gás natural à União Europeia
encontra-se numa situação de conforto nas negociações políticas com os europeus. Por
outro lado, o transporte deste combustível por gasodutos ou oleodutos enseja a
problemática dos países de passagem, sujeitando-se a possíveis chantagens políticas ou
cobranças de pedágios.
A fim de contornar esta dependência da Rússia a União Europeia e alguns
países próximos e do continente asiático (Armênia, Azerbaijão, Belarus, Geórgia,
Cazaquistão,

Quirquistão,

Moldávia,

Tadjiquistão,

Turcomenistão,

Ucrânia

e

Uzbequistão) estabeleceram um programa de cooperação chamado INOGATE, com os
seguintes objetivos (INOGATE ENERGY PORTAL, 2013):
a) convergência dos mercados de energia com base nos princípios do mercado
interno da energia da UE, tendo em conta as particularidades dos países
envolvidos;
b) reforço

à

segurança

energética,

abordando

as

questões

de

exportações/importações de energia, a diversificação da oferta, de trânsito de
energia e demanda de energia;
c) apoio

ao

desenvolvimento

de

energia

sustentável,

incluindo

o

desenvolvimento de eficiência energética, energia renovável e gestão do
consumo;
d) atração de investimentos para projetos de energia de interesse comum e
regional.
Em uma breve síntese, as importações de energia e a sua perspectiva futura
pela União Europeia pode ser descrito pela figura a seguir: (COMISSÃO EUROPEIA,
2012):
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Figura 1 – De onde vem o petróleo e gás importados da Europa?
De outro lado, a política energética da União Europeia busca, diante deste
quadro, aprimorar o seu mercado interno de energia, o qual ainda se encontra submetido
a regras nacionais que limitam a atuação das empresas de energia além da suas
fronteiras. Fomentar a concorrência entre produtores e fornecedores de gás e energia
elétrica em todos os Estados membros, com objetivo de obter uma energia de qualidade
com melhores preços.
A diversificação da sua matriz com a utilização de energias renováveis, com
vista a atender pelo menos 20% (vinte por cento) das necessidades da EU até 2020.
Aumento da eficiência energética nos meios de transporte; eletrodomésticos (por meio
de normas de rotulagem); aumento da eficiência na produção, transmissão e distribuição
de eletricidade; entre outros.
Portanto, a política da UE objetiva aumentar a segurança energética,
permitindo assegurar competitividade da sua economia, com fundamentos na promoção
da sustentabilidade ambiental com aumento da utilização de fontes renováveis de
energia.
1.1.2 Rússia
A Rússia é detentora de enormes potenciais energéticos na área petróleo, gás,
carvão e nuclear. Entretanto, após a dissolução da União Soviética, a defasagem
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tecnológica, ausência de uma gestão efetiva dos processos produtivos, ausência de
normas claras e do próprio Estado, que se encontrava enfraquecido, não permitia auferir
os benefícios destas riquezas, conforme informa Yergin (2011, p. 28)2:
... Era muito difícil de fazer no início e meados da década de 1990, quando o
Estado era muito fraco e a lei e a ordem era escassas. Houve violência em
todos os níveis, como a máfia russa - gangues, veteranos assustadoramente
tatuados dos campos de prisioneiros e criminosos mesquinhos – correram
esquemas de proteção, roubo petróleo bruto e produtos refinados e tentativas
de roubar ativos/bens para formar terminais de distribuição locais. Como as
gangues lutaram pelo controle, o contrato, muitas vezes, não era um acordo
legal, mas um contrato de morte. Nas cidades produtoras de óleo, as gangues
rivais tentaram assumir trechos inteiros da economia local - a partir de
mercados ao ar livre em hotéis e até em estações de trem. Os incentivos eram
claros: o petróleo era riqueza, e obter o controle de uma parte do negócio era
o caminho para acumular riqueza rapidamente em uma escala que não
poderia mesmo ter sido sonhado em tempos soviéticos ou em apenas alguns
anos antes.

Entretanto, após a restruturação do setor energético, que foi de uma abertura ao
controle externo a uma centralização posterior pelo governo, e o fortalecimento do
poder estatal russo, a indústria de energia já se encontrava integrada tecnologicamente
com o resto do mundo a partir de segunda década do século XXI (YERGIN, 2011, p.
40), tornando-se a maior exportadora de energia, cuja venda em óleo e gás para Europa
e China representa aproximadamente 37% do seu orçamento, e a segunda maior
produtora de energia no mundo, assumindo uma posição confortável nas negociações
internacionais (BORGES, 2012, p. 67).
As exportações destas riquezas russas é feita principalmente por gasodutos e
oleodutos, visto que a Rússia não possui acesso fácil aos oceanos, que precisam passar
por outros países (países de trânsito) antes de chegarem aos mercados ocidentais
europeus, exigindo forte negociações do Kremlin com os mesmos.
De outro lado, a Rússia também atua para barrar seus concorrentes diretos,
como o Azerbaijão e Irã, e incentiva sua indústria nacional a atuar em outros países
estratégicos diretamente ou por meio de outras empresas, as quais tenham ou venham a
adquirir participação societária (BORGES, 2012, p. 68), além do seu projeto de

2

Tradução livre de: It was very hard to do in the early and mid-1990s, when the state was very weak and
law and order was in short supply. There was violence at every level, as Russian mafyas - gangs, scarily
tattooed veterans of prison camps, and petty criminals - ran protection rackets, stole crude oil and refined
products, and sought to steal assets form local distribution terminals. As the gangs battled for control, a
contract, all too often, referred no to a legal agreement but to a hired killing. In the oils towns, the
competing gangs tried to take over whole swaths of the local economy - from the outdoor markets to the
hotels an even the train stations. The incentives were clear: oil was wealth, and getting control of some
part of the business was the way to quickly amass wealth on a scale that could not even have been
dreamed about in Soviet days, just a few years earlier.
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expansão na Ásia e região do Oceano Pacífico, com utilização de suas reservas de
petróleo e gás da Sibéria e do extremo oriente, com exportações para os EUA, inclusive.
Dentre eles destaca-se o projeto russo com o Japão (GUTIERREZ DEL CID,
2010) cujos objetivos seriam: a solução de disputas territoriais, tratado de paz,
construção de relações de cooperação junto aos organismos internacionais, reduzir a
influência dos EUA – em especial na instalação de sistemas antimísseis, criar um
contrapeso ao poder Chinês na região.
Por esta condição estratégica, a Rússia jamais pode ser menosprezada pela
comunidade internacional, cuja questão energética possui forte ingerência do governo
para definir diretrizes de ação das empresas russas.
Mas a forte dependência de petróleo e gás provocou um debate nacional no
país sobre a necessidade de "modernização", o que significava, em parte, a
diversificação longe de hidrocarbonetos. Mas a reestruturação que trouxe a Rússia ao
seu status quo foi difícil de alcançar, pois foram necessárias reformas de amplo alcance
na economia e nas instituições jurídicas e governamentais, juntamente com uma cultura
de empreendedorismo. Alguns argumentaram que os altos preços do petróleo
permitiram chegar a esta zona de conforto. Porém, seja qual for o progresso na
modernização, petróleo e gás continuarão a ser a maior fonte de riqueza do país para os
próximos anos, bem como uma arena em si mesmo para a tecnologia avançada.
De outro lado, a Rússia seria capaz de manter o nível de produção e manter seu
poder de influência ou há outro grande declínio no futuro a ameaçar a sua economia?
Alguns argumentaram que a Rússia não seria capaz de sustentar a produção sem
grandes mudanças - um passo em novo investimento e regimes fiscais, o aumento de
tecnologia, e o desenvolvimento de novos campos de exploração de petróleo e de gás.
Uma das metas maiores é a expansão para o mar, em especial nas regiões do Ártico, na
costa do norte da Rússia.
1.1.3 Estados Unidos da América (EUA)
Os EUA são os maiores consumidores de energia do planeta, assim como, o
maior produtor e importador (BORGES, 2012. p. 71).
Em 2005, com apenas 4,6% da população mundial, os EUA utilizaram um
quarto de energia comercial do mundo, sendo que 85% da energia consumida nos EUA
provém de combustíveis fósseis e 8% de energia nuclear, o remanescente origina-se
principalmente de biomassa e hidroeletricidade (MILLER JR, 2011, p. 324).
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Entretanto, o setor de energia dos Estados Unidos vem passando por mudanças,
visto que, durante muitos anos, carvão foi o carro-chefe por trás do poder dos EUA,
com contribuições adicionais consideráveis proveniente de gás natural, nuclear e
hidrelétrica. Mas agora, a produção de carvão está caindo enquanto gás, energias
renováveis e eficiência energética estão ganhando participação. Do gás natural, a
contribuição para a matriz dos EUA cresceu de 22% para 31% entre 2007 e 2012. As
energias renováveis também estão no meio de um período de notável crescimento, pois
a capacidade instalada total (excluindo a energia hidroelétrica) quase dobrou nos
últimos cinco anos, entre 2008 e 2012, a partir de 44GW para 86GW (BLOOMBERG,
2013, p. 7).
Bicalho (2013) noticia que o Governo de Barack Obama, após a Suprema
Corte ter definido que o CO2 é um poluente, considera possuir amparo legal para definir
emissões de gás carbônico para as novas plantas de geração de energia elétrica quanto
as existentes, evitando enfrentamentos e derrotas com o poder legislativo que
inviabilizou sua ampla proposta de reforma energética encaminhada em 2009,
destacando:
Deve-se ter em conta que a significativa redução das emissões de CO2
observada nos EUA nos últimos anos deveu-se principalmente a redução da
atividade econômica causada pela crise de 2008 e a substituição do carvão na
geração de eletricidade pelo gás natural, extremamente barato em função da
imensa disponibilidade do chamado shale gas (gás não convencional);
portanto, fatores que não podem ser debitados ao presidente americano.
Assim, a definição das novas regras representaria a retomada do
protagonismo do governo federal nesse processo de redução de emissões.
Essa retomada, segundo um conjunto de atores políticos e econômicos que se
opõem às novas regras – republicanos, empresas elétricas, estados produtores
– teria um sentido político claro: uma declaração de guerra ao carvão por
parte do governo Obama.

A indústria do carvão é uma forte contribuinte política dos republicanos de
acordo com Bicalho (2013) que lhe confere certa influência política, porém, a
quantidade de americanos empregados neste setor não é suficiente para fazer diferença
numa disputa eleitoral.
No campo internacional, a questão energética possui um grande peso na
política americana, que buscou sempre se cercar de aliados que forneçam petróleo e gás,
mesmo que tivesse que se envolver em conflitos armados e apesar desta dependência de
fornecedores estrangeiros, diversos países não possuem capacidade industrial de refino,
sendo dependentes de importação, assim, os EUA importam o óleo cru a preço de
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mercado – o qual ele também influencia - refina, agregando valor, e revende a preços da
sua política interna (BORGES, 2012, p. 71).
Os americanos ainda se beneficiam das sanções econômicas impostas aos
países que lhe são desafetos as quais impõe sobretaxas nas trocas comerciais em favor
dos EUA, neste contexto, eleva as tarifas aduaneiras para as importações de
combustíveis (fósseis ou renováveis) para proteger sua indústria interna e estabeleceu,
por meio da Lei de Política Energética e Conservação (1975), a imposição de medidas
para armazenamento de petróleo em seu território para sustentar sua economia nas
hipóteses de interrupção de importação ou produção, conforme leciona Borges (2012, p.
74).
1.1.4 China
A mudança das bases da economia chinesa para o capitalismo moderno e sua
entrada no mercado concorrencial acarretou profundos reflexos na indústria de energia.
Sua política energética centra-se em empresas nacionais, que recebem incentivos para
expandir seus negócios ao exterior, pois a China tornou-se o maior importador de
energia do mundo, ultrapassando a EU, e o segundo consumidor, atrás apenas dos
Estados Unidos.
Os chineses são os maiores produtores e consumidores de carvão, e o segundo
em importação de petróleo (BORGES, 2012, p. 75). O carvão é a base da matriz
energética chinesa, entretanto, nas suas transações com o mercado internacional, o fator
predominante é o petróleo (YERGIN, 2011, p. 193).
Isso ocorreu em razão de uma política energética agressiva de buscar a energia
onde ela estiver disponível, não importando a sua localização, assim como, sem
preocupações sérias com a emissão de gases de efeito estufa. Em decorrência disto,
países com histórico de desrespeito aos direitos humanos tem recebido maciços
investimentos chineses, cujos aportes financeiros propiciam o acirramento dos conflitos
internos, tais como o Sudão e Mianmar, conforme leciona Borges (2012, p. 75), que
relata:
Por outro lado, um dos grandes parceiros da China é Angola, a qual tem
acordado grandes carregamentos de óleo cru, tornando-se, portanto, um
importante e estável mercado fornecedor.
A Chinese National Offshore Oil Company – CNOOC, uma das três
industrias petrolíferas chinesas, ao lado da Sinopec International Petroleum
Service e a China National Petroleum Corporation – CNPC, concentra seus
esforços em 4 grandes empreendimentos nacionais, consistentes na
exploração de jazidas de petróleo em águas profundas, os quais estarão aptos
a produzir em no máximo 2 anos, além de ter participação em 1/3 do U.S.
Eagle Ford Project, uma parceria com o Estados Unidos para transporte,
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venda e estocagem de óleo e gás e de deter 50% dos ativos da Argentina
Bredas Corporation, iniciando sua participação na América do Sul. Isso
reflete uma estratégia chinesa em preencher os vazios existentes no mercado
global do petróleo e gás em certas regiões que permitem essa presença.

Essa atuação agressiva dos chineses na busca de mercados consumidores
desperta a atenção dos Estados Unidos e da Europa, também grandes consumidores de
petróleo e gás, os quais lançam mão de medidas político-econômicas para conter a
atuação chinesa.
Destaca-se que ainda que este país também tem investido na construção de
usina hidrelétricas, porém, sua matriz energética permanece muito dependente do
carvão mineral.
As empresas chinesas possuem projetos no Brasil, como os gasodutos
Cabiúnas-Vitória e o Cacimbas-Catu, e credenciou-se para os leilões do pré-sal.
Portanto, a política energética chinesa é marcada pela busca incessante de
fornecedores de petróleo, investimentos em energia hidráulica, porém, com forte
dependência e presença do carvão mineral na sua matriz energética.
1.1.5 Oriente Médio
É a região mais conturbada em razão das questões religiosas, rivalidades
étnicas, populações nacionais distribuídas em tribos, governos autoritários, detentora de
grandes reservas de petróleo e por isso, nas relações internacionais é palco de
complexas e “explosivas” negociações.
A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Iraque, o Irã e o Kuweit são
os principais produtores, dos quais destaca-se a Arábia Saudita, por ser detentora de
reservas na ordem de 265 bilhões de barris de petróleo e, por isso, com grande
influência na precificação deste insumo fóssil no mercado mundial. É um país
autoritário, de população majoritária sunita e tradicionalmente aliado dos países
ocidentais. Entretanto, observa-se reformas na estrutura estatal, baseadas nos princípios
islâmicos, mas incorporando a expansão de direitos civis, cujas iniciativas tem o fim de
unir as várias facções tribais em torno de um único discurso desenvolvimentista
(BORGES, 2012, p. 77).
Os Emirados Árabes Unidos, formados por Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Umm
al-Quawin, Ras al-Quawin e Fujairah possuem abundância de petróleo e baixo
contingente populacional, cujos recursos financeiros advindos do comércio desse
combustível tem sido direcionado para diversificar suas economias, tais como o turismo
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de luxo e entretenimento, assim como, investimentos especulativos no mercado mundial
de capitais.
O Kuweit, após a sua libertação do Iraque e sob a proteção norte-americana,
tem seguido os mesmos passos dos Emirados Árabes Unidos.
O Iraque teve sua economia destruída e seu esfacelamento político em razão
das severas sanções econômicas da ONU, assim como, pela Guerra do Golfo lançada
pelas forças de coalizão, que destituiu o ditador Saddam Hussein.
Sua economia e política ainda permanecessem conturbadas em razão de
guerrilhas urbanas promovida por xiitas iranianos e o incremento da terceirização das
funções militares em zonas petrolíferas (BORGES, 2012, p. 80).
O Irã, teocracia baseada no Corão e que viu sua influência na região aumentar
com a queda de Saddam Hussein, tem sido alvo de sanções econômicas pelos
investimentos em seu programa atômico, que tem gerado preocupações com o
desenvolvimento de armas nucleares, porém, estas sanções não parecem surtir o efeito
de frear o avanço do seu programa nuclear.
Neste contexto, conclui Borges (2012, p. 80): “a exceção do Irã, os demais
players globais tem incrementado seus investimentos na busca de novos campos
petrolíferos e gasíferos”. Neste aspecto, a França também se destaca no investimento em
energia nuclear, base da sua matriz energética.
1.2

Energia no Brasil
O padrão brasileiro difere significativamente do mundial, apresentando uma

participação maior das fontes renováveis, principalmente devido à geração hidrelétrica.
Antes do início da república a economia brasileira estava assentada na
exportação de produtos primários, tais como café e a borracha, cujos recursos advindos
pelas transações comerciais favoráveis ao Brasil permitiram realizar investimentos na
modernização da infraestrutura.
Em seu estudo, Taísa Cristina Sibinelli (2010) aponta, em breve síntese, o início
do desenvolvimento do uso da energia elétrica no Brasil.
As primeiras experiências com energia elétrica por aqui ocorreram ainda na
época imperial, contemporaneamente às aplicações iniciais dessa nova forma
de energia nos Estados Unidos e na Europa.
As primeiras utilizações de energia elétrica no Brasil ocorreram nos últimos
anos do século XIX com o objetivo principal de auxiliar nos trabalhos de
mineração na região de Minas Gerais. A energia era gerada por meio de
pequenas unidades hidrelétricas, localizadas próximo às minas.
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Nessa época, as poucas cidades que possuíam iluminação pública o faziam a
partir de pequenas termelétricas. A primeira usina hidrelétrica de maior porte
instalada no país com a finalidade de fornecer energia elétrica para
iluminação pública foi Marmelos-0, localizada no Rio Paraibuna, no
Município de Juiz de Fora, Minas Gerais, que entrou em operação em 1889.
Dessa maneira, no período entre 1880 e 1900, grande parte das unidades
geradoras era de pequeno porte. O predomínio da energia térmica durou até a
virada do século, quando da entrada em funcionamento da primeira usina da
Light, que reverteu a situação em favor da hidroeletricidade .

Quanto aos outros aspectos de utilização da energia a partir da década de 70 foi a
substituição da lenha pelos derivados de petróleo (GLP – gás liquefeito de petróleo) na
cocção de alimentos. Diante disto, um maior número de pessoas passou a ter acesso a
produtos que, além de mais eficientes do ponto de vista energético, não precisavam,
necessariamente, ter origem local. (BRASIL, 2008).
A distribuição do GLP em localidades menores do interior do País foi possível
pela abertura das grandes rodovias nos anos 70, consideradas um sinal de modernização
do país.
E energia também é essencial nos meios dos transportes, havendo a prevalência
dos derivados de petróleo neste setor.
A crise do petróleo permitiu ao governo lançar a política para uso do etanol
como combustível, entretanto, a sua consolidação foi possível em razão do aumento
expressivo dos veículos flexfuel, enquanto o biodiesel está sendo utilizado para atender
a mistura determinada normativamente. De outro lado, nosso país vive a expectativa da
produção de petróleo e gás a ser explorado na área do pré-sal, permitindo ao Brasil
tornar-se exportador líquido dos mesmos ou de seus derivados (BRASIL, 2012, p. 14).
A termoeletricidade oriunda de fontes nucleares tem se mantido estável ao
longos dos anos pelas usina localizadas em Angra dos Reis/RJ. Considerando a forte
regulamentação que este tipo de energia está submetida, os longos prazos de
implantação e a visão negativa da sociedade por esta fonte energética, que foi
relembrado pelo recente acidente na Usina de Fukushima no Japão.
Dentre as fontes renováveis, merece destaque a energia eólica com expectativa
de produção de cerca de 2.900 MW, a utilização da biomassa da cana de açúcar, a lenha
e o carvão vegetal, assim como, a plataforma hidrelétrica. Comparativamente, a
participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira mantem-se entre as
mais elevadas do mundo (BRASIL, 2013, p. 15), conforme quadro a seguir:
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Participação de renováveis na matriz energética
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Figura 2 – Participação de renováveis na matriz energética
A redução observada no Brasil se deve a menor oferta de energia hidráulica e de
etanol, que sofrem influência do clima.
No Brasil, a indústria da energia tem sua cadeia econômica baseada na
exploração de recursos naturais/minerais ou potenciais de energia hidráulica que são
considerados estratégicos (como água, minerais, petróleo e gás natural), sob gestão da
União nos termos do art. 20, V, VIII, IX da CR/88, e que termina no fornecimento de
um serviço básico para a sociedade. Em breve síntese, a energia consumida em nosso
país tem a seguinte matriz (BRASIL, 2013, p. 19):

1,5%
5,4%

15,4%

Biomassa da cana

11,5%

Hidráulica e eletricidade

Lenha e carvão vegetal

13,8%
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Carvão Mineral
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Figura 3 – Oferta interna de energia por fonte (2012)
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Figura 4 – Oferta interna de energia elétrica por fonte (2012)3
No Brasil, o planejamento energético encontra-se fundamentado em documentos
elaborados pelo Ministério de Minas e Energia, através da Empresa de Pesquisa
Energética - EPE, que são o Plano Decenal de Expansão de Energia, o Plano Nacional
de Energia e o Balanço Energético Nacional.
O Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE2021 (BRASIL, 2012) sinaliza
investimentos na ordem de R$ 1,1 trilhão para energia elétrica (24,4%), petróleo e gás
natural (68,4%) e à oferta de biocombustíveis líquidos (7,2%), prevendo-se a ampliação
do que foi verificado em 2011 para 2021:
... da capacidade instalada de geração de energia elétrica, de 116,5 para 182,4
GW; da produção de petróleo, de 2,1 para 5,4 milhões de barris/dia; da
produção de gás natural, de 65,9 para 190,9 milhões de m3/dia; e da
produção de etanol, de 22,9 para 68,2 milhões de m3.

2

POLÍTICA ENERGÉTICA BRASILEIRA
A atual Constituição Federal não possui uma divisão específica para tratar do

tema “energia” e os diversos dispositivos que se ocupam do assunto encontram-se
completamente pulverizados em seu corpo (LOUREIRO, 2009, p. 31).
Ressalta-se que a energia que interessa ao Direito é aquela que pode ser
controlada pelo engenho humano com potencialidade de repercussão econômica, social
e ambiental.

3

Biomassa: Inclui lenha, bagaço de cano, lixívia e outras recuperações.
Carvão e derivados: Inclui gás de coqueria.
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Porém, é possível obter um discurso minimamente articulado se considerarmos
as fontes de energia e as atividades que a demandam.
Inicialmente, observa-se que a questão energética encontra-se no âmbito de
competência da União:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
(...)
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
(...)
XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;

Merece destaque o art. 238 da CF/88, in verbis:
Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo,
álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas
renováveis, respeitados os princípios desta Constituição.

O Ministro Octávio Gallotti, do Egrégio STF, em seu voto no julgamento da
ADI n.º 855/PR4, leciona que a:
“...amplitude do termo (“energia”), despido da adjetivação que lhe dedicavam
Constituições anteriores, torna induvidosa a inaptidão do Estado-membro
para legislar sobre qualquer espécie de combustível, salvo lei complementar
inexistente, que o viesse a autorizar (parágrafo único do art. 21), ou a lei,
também federal e ausente, a que se refere o art. 238 da Carta em vigor”.

De outro lado, observando os bens sob gestão da União previstos no art. 20 da
CR/88, observa-se que o direito relacionado à energia encontra-se a eles intimamente
ligados, posto que deles é possível à utilização de diversas fontes de energia de amplo
interesse econômico e reflexos ambientais e sociais.
Assim, podemos dizer que a energia encontra-se na Carta Magna em dois temas
jurídicos relacionados (LOUREIRO, 2009, p. 37), mas conceitualmente distintos e
passíveis de regulação: fontes e atividades. Dentro do campo jurídico, esta divisão
permite vislumbrar a divisão de competências no Estado Federal (competência
normativa, fiscalização, tutela, entre outros.)
Os recursos energéticos podem ser considerados como objetos ou bens jurídicos
sobre as quais se decidem questões como propriedade. Neste aspecto, cuidou a CR/88
das fontes mais relevantes5, assim como, tratou de outras quando regulou as respectivas
4

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 10.248/93, do Estado do Paraná, que obriga os
estabelecimentos que comercializem Gás Liquefeito de Petróleo - GLP a pesarem, à vista do consumidor,
os botijões ou cilindros entregues ou recebidos para substituição, com abatimento proporcional do preço
do produto ante a eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e a quantidade líquida
especificada no recipiente. 3. Inconstitucionalidade formal, por ofensa à competência privativa da União
para legislar sobre o tema (CF/88, arts. 22, IV, 238). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade e
razoabilidade das leis restritivas de direitos. 5. Ação julgada procedente.
5
Art. 20. São bens da União:
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atividades. Ressalta-se que, de forma geral a energia tem natureza jurídica de bem
ambiental.
O petróleo, enquanto recurso natural (jazida), é bem público de gestão federal
(art. 20, V e IX da CR/88). Tal recurso se reveste na atualidade como a grande fonte de
energia do século XXI e compõe 39,2% da matriz energia brasileira no ano de 2012,
conforme balanço energético nacional – BEN.
O Gás, que sequer esteve presente nas Constituições anteriores, aparece nos
artigos 25, §2 e 1776.
A água, em razão do seu uso múltiplo e a alta integração física entre os rios e
bacias brasileiros, tem profundas implicações para o aproveitamento energético dos
cursos d’água que se fizeram refletir na CR/88, nos artigos 21, XII, “b” e XIX; 23, XI).
A energia nuclear busca seus fundamentos nos artigos 21, XXIII e 177, V, além
de constar nos artigos 49, XIV e 225, §6º, da Carta Magna.
O carvão, salvo na condição de recurso mineral, e as demais fontes biológicas de
energia, não são tratados pela CR/88.
Na disciplina das atividades, observa-se atuação do poder público ou da
iniciativa privada – estas como possíveis agentes de execução, sejam como delegados
ou contratados – porém, a Constituição estabeleceu atividades de maior controle público
até aquele menos intenso, ressaltando a atuação do Estado mediante suas competências
legislativa, fiscalizatória e ordenatória.
Nesta escala temos a energia nuclear, cujas atividades de pesquisa e extração de
minérios e exploração de derivados são públicas e indelegáveis e, de outro lado, a
biomassa, cuja maior parte das atividades que a tornam viável no campo energético não
constitui tarefa da União.
Por sua vez, a Lei n.º 9.478/1997 buscou produzir uma política energética com
base nos seguintes objetivos:
Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de
energia visarão aos seguintes objetivos:

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
VIII - os potenciais de energia hidráulica;
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
6
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995)
Art. 177. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos
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I - preservar o interesse nacional;
II - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar
os recursos energéticos;
III - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta
dos produtos;
IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia;
V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território
nacional, nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal;
VI - incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural;
VII - identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia
elétrica nas diversas regiões do País;
VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento
econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis;
IX - promover a livre concorrência;
X - atrair investimentos na produção de energia;
XI - ampliar a competitividade do País no mercado internacional.
XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação
dos biocombustíveis na matriz energética nacional. (Redação dada pela Lei nº
11.097, de 2005)
XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território
nacional. (Incluído pela Lei nº 12.490, de 16 de setembro de 2011).
XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de
subprodutos da produção de biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo,
renovável e complementar à fonte hidráulica; (Incluído pela Lei nº 12.490, de
16 de setembro de 2011)
XV - promover a competitividade do País no mercado internacional de
biocombustíveis; ((Incluído pela Lei nº 12.490, de 16 de setembro de 2011)
XVI - atrair investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de
biocombustíveis; (Incluído pela Lei nº 12.490, de 16 de setembro de 2011)
XVII - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à energia
renovável; (Incluído pela Lei nº 12.490, de 16 de setembro de 2011)
XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e de
poluentes nos setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de
biocombustíveis. (Incluído pela Lei nº 12.490, de 16 de setembro de 2011)

Observando-se este arcabouço jurídico acima, pode-se inferir a existência de
princípios jurídicos afetos à questão energética, além daqueles que possuem
correspondência com os demais ramos do direito.
Borges (2012, p. 41) destaca a segurança energética como um dos pilares do
setor no Estado, defendendo que este princípio fundamenta-se na confiança do
abastecimento ininterrupto de energia, tanto quanto em quantidade como em qualidade,
com preços relativamente estáveis e razoáveis e sustentabilidade em relação ao meio
ambiente.
A segurança energética orienta o Estado a concentrar recursos e investimentos
públicos e privados no desenvolvimento de tecnologias que garantam o abastecimento
interno, impedindo ou mitigando ingerências externas, e com vistas a permitir o
desenvolvimento econômico e social.
Esta proteção às flutuações naturais ou econômicas e políticas da sociedade
mundial indica a necessidade de uma diversidade de fontes de energia, pois aumentando
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o número de alternativas possíveis evita-se o comprometimento do abastecimento ou de
ter o fornecimento inviabilizado.
De outro lado, a diversidade do parque energético promove, naturalmente, na
ampliação de fornecedores fomentando um mercado concorrencial salutar em prol da
eficiência da geração, distribuição, transmissão e da modicidade dos preços.
Simioni (2011) chama este princípio de segurança no aprisionamento energético,
o qual funda-se na sustentabilidade das decisões da sociedade para obtenção de solidez
e desenvolvimento de longo prazo, observando-se a geração futura. Neste contexto, as
decisões consideram as inconstâncias e descontinuidades políticas, econômicas,
militares, tecnológicas, regionais e entre outros.
A obtenção desta sustentabilidade parte da diversificação da matriz energética,
de fornecedores, de tecnologias, assim como, da redução de dependência de
combustíveis fósseis para um parque tecnológico com maior participação de fontes
renováveis de energia.
Assim, pode-se dizer que o princípio da segurança energética é uma meta
princípio dentro do direito de energia, pois observa a sustentabilidade, nos seus aspectos
sociais, econômicos e ambientais, a fim de obter o fornecimento ininterrupto de energia
em quantidade e qualidade para atender as demandas do mercado interno e, porventura,
servir ao mercado externo, com modicidade de preços e diversidades de fontes energia e
de fornecedores, meio propício a um mercado concorrencial, e mitigação dos
acontecimentos geopolíticos ou naturais inerentes a cada opção energética.
O Brasil, em termos de fornecimento de energia elétrica, tem predominância da
hidroeletricidade, que pode ser comprometida por uma estiagem prolongada.
A Europa, detentora de recursos energéticos insuficientes para atender sua
demanda interna de energia, busca diversificar os seus fornecedores externos, a fim de
se proteger dos humores internos dos mesmos, caminho também percorrido pelos
demais jogadores globais.
Diante da importância da energia em nossa atual sociedade, pode-se dizer ainda
que a segurança energética mostra-se como um direito humano, assim como, um
elemento da soberania estatal (BORGES, 2011, p. 28 e 44).
Neste contexto, temos a Lei n.º 10.438/2002 que estabelece regras sobre a
universalização da prestação de serviços relativos ao fornecimento energia elétrica no
Brasil e, observado este princípio, foi instituído o programa luz para todos, o qual visa
acabar com a exclusão elétrica no país.
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Inicialmente estava previsto para ser concluída até o ano de 2008, porém,
durante sua execução, novas famílias sem energia elétrica em casa foram localizadas e,
em função do surgimento de um grande número de demandas, o “Luz para Todos” foi
prorrogado para ser concluído no ano de 2010. O Programa foi novamente prorrogado,
agora para ser finalizado em 2011, para possibilitar que as obras contratadas até outubro
de 2010 sejam realizadas (BRASIL, 2011).
Existem também o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa), conforme descrito nos Decretos nº 4.541/2002 e 5.025/2004, que foi
instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por
empreendimentos concebidos com base em fontes eólica, biomassa e pequenas centrais
hidrelétricas (PCH) no Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN). De acordo com a
Lei n.º 10.438/2002 e 11.943/2009.
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 pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás)
(BRASIL, 2011).
O Plano de Decenal Energia prevê, nas suas estimativas de consumo, o aumento
da eficiência energética, este princípio é apresentado por Simioni (2011) com o seguinte
conteúdo:
E o seu conteúdo normativo indica uma expectativa de racionamento de
energia, de não-desperdício, de aproveitamento ótimo e etc. A qual, do ponto
de vista ecológico, aparece sob a forma da redução de gases poluentes da
atmosfera, da redução dos impactos ambientais de novas hidrelétricas, da
redução dos riscos e perigos da radioatividade das usinas nucleares e etc.

Entretanto, a visão do Plano de Decenal Energia é estritamente econômica,
enquanto Simioni apresenta o seu conteúdo de forma mais abrangente, relacionando-o
com as questões ambientais.
Ora, se uma nova tecnologia é capaz de produzir a mesma quantidade de
energia, com mesmos custos de produção, porém, com redução da emissão de gases
poluentes, há eficiência nessa nova tecnologia, ainda que não perceptível
economicamente.
As certificações expedidas pelo INMETRO indicando a eficiência do consumo
de energia elétrica enquadram-se neste princípio, porém, como já indicamos acima, o
conteúdo normativo deste princípio possui lindes mais abrangentes, como incentivos ao
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uso de transporte coletivo, de biocombustíveis, certificação de consumo de veículos
automotores, divulgação de informações ao consumidor quanto a estes padrões de
eficiência, dentre outros. Assim, este princípio vai orientar quanto ao melhor
aproveitamento da energia disponível, assim como, no desenvolvimento de tecnologias
mais eficientes de geração, transmissão, distribuição e consumo.
Portanto, a eficiência energética abrange as questões de potência, do consumo,
da infraestrutura, da organização, e da sustentabilidade tantos dos processos produtivos
quanto às questões do consumo de energia propriamente dita.
O Brasil, por meio do pelo Decreto 4.925/2003, instituiu o Programa de
Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural - PROMINP visa fomentar
a participação da indústria nacional de bens e serviços, de forma competitiva e
sustentável, na implantação de projetos de petróleo e gás no Brasil e no exterior,
conforme preceitua o art. 1º deste diploma normativo.
O PROMINP inicia suas atividades já com uma significativa carteira de 47
projetos, aprovada pelo Comitê Diretivo do Programa, no qual estão representados o
governo, as empresas e as entidades de classe que atuam nestas atividades. O desafio
consiste em desenvolver projetos de aumento do conteúdo nacional nas áreas
específicas de Exploração & Produção, Transporte Marítimo, Abastecimento e Gás &
Energia (BRASIL, 2011).
De outro lado o Ministério de Minas e Energia (MME), em conjunto com a
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Global Environmental Facility
(GEF) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) estão dando andamento ao
projeto Estratégia Energético – Ambiental: Ônibus com Célula a Combustível
Hidrogênio, o qual representa o ponto de partida para o desenvolvimento de uma
solução mais limpa para o transporte público urbano no Brasil.
O projeto consiste na aquisição, operação e manutenção de até cinco ônibus
com célula a combustível hidrogênio, mais a estação de produção de hidrogênio por
eletrólise e abastecimento dos ônibus, além do acompanhamento e verificação do
desempenho desses veículos, que serão utilizados no Corredor Metropolitano ABD (São
Mateus / Jabaquara), localizado na Grande São Paulo e gerenciado pela EMTU/SP
(BRASIL, 2011).
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Simioni apresenta ainda, outros três princípios, a saber: a) não retrocesso na
utilização de tecnologias; b) acesso universal a rede de distribuição de energia e
c) liberdade energética.
A priori, estes podem ser vistos como um desdobramento dos princípios da
segurança e da eficiência energética, enfatizando uma parte do seu conteúdo normativo.
A questão do não retrocesso não implica apenas em impedir o uso de uma
tecnologia superada, mas evitar a utilização de novas que, comparativamente em seu
ciclo de vida, sejam menos eficientes em termos econômicos, sociais ou ambientais,
assim como, incentivar a incorporação daquela considerada melhor. Este princípio, na
visão de Simioni (2011), numa aplicação prática, incentivaria a criação de barreiras ou
incentivos regulatórios.
A energia é essencial ao crescimento econômico e social, sendo considerado por
BORGES (2012, p. 43) um direito fundamental, pois a energia é essencial a vida na
terra, ao desenvolvimento econômico e social e fornecimento de apoio mecânico,
térmico e elétrico das ações humanas (ANEEL, 2008).
Neste contexto, a energia enquadra-se no conceito de bem ambiental inserido no
art. 225 da CF/88, que prevê, in verbis:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.

O conceito adotado pelo legislador constitucional foi abrangente, de forma a
comportar a inserção da energia, nas suas mais diversas formas, como bem ambiental,
pois este bem se encontra atrelado ao direito à vida.
Ao tratar da energia elétrica, a professora Ana Maria Ferreira leciona (2007, p.
69):
Foi o próprio legislador constitucional que deu as diretrizes para definir a
natureza jurídica do bem ambiental ao dizer que ele é o bem de uso comum
do povo, nele incluindo a energia elétrica, pela sua apropriação de recursos
naturais e sua imbricação na geração, transmissão e distribuição, riquezas
indispensáveis ao meio ambiente artificial e cultural.

O bem ambiental previsto na CF/88 é qualificado como “bem de uso comum do
povo”, cujo conteúdo jurídico é bem definido na legislação ordinária7 e na doutrina

7

Código Civil Brasileiro:
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças.
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civilista. Porém, neste caso não se trata de interpretar a Constituição com a lei ordinária,
mas realizar exatamente o contrário.
Neste aspecto o sentido a ser buscado pela norma constitucional é de que os bens
ambientais devem estar franqueados a todos os cidadãos, ou seja, devem ser usufruídos
por todo povo, derivando daí o sentido de “uso comum”. Averbe-se também que o bem
de valor ambiental pode estar submetido a um regime jurídico administrativo, como as
reservas biológicas, as quais possuem um sistema mais rígido de utilização com
finalidade de pesquisa científica e não se enquadram no conceito civilista de bem de uso
comum do povo.
Portanto, como já mencionado, a CR/88 abarca conceito de “bem de uso comum
do povo” mais abrangente, capaz de incluir a energia como bem ambiental.
Por estas características, o acesso a mesma deve ser universal.
Por fim, a liberdade energética, implica na criação de mercado concorrencial de
fornecedores, a fim de permitir aos consumidores a escolha por aquele que lhes forem
mais vantajoso.
Portanto, os princípios orientadores do direito de energia guardam em seu
conteúdo normativo, preocupações sociais, ambientais e econômicas, apesar da política
energética brasileira, durante muito tempo, ter focado apenas no aumento da segurança,
na redução do custo da energia e a extensão dos serviços energéticos.
Neste quadro observamos que esta política pública visa à garantia de
abastecimento, em termos físicos e econômicos, com suficiência energética sustentável,
isto é, energia em quantidade suficiente e com capacidade de satisfazer as necessidades
atuais e futuras da sociedade, com segurança de abastecimento.
A dimensão ambiental se afirma na necessidade de deslocar os recursos públicos
do apoio às energias tradicionais para o incentivo às energias renováveis.
Observando os efeitos depletivos ao meio-ambiente pelos gases de efeito estufa
produzidos, principalmente pelos combustíveis fósseis, foi introduzida no arcabouço
normativo brasileiro a Lei n.º 12.187/2009, que instituiu a política nacional sobre
mudança do clima, a qual prevê o compromisso nacional voluntário de ações de
mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1%
(trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove
décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020.
De outro lado, a Lei n.º 9.478/1997 e suas recentes alterações demonstram o
esforço que sendo realizado para o desenvolvimento de políticas energéticas mais
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sustentáveis. O Estado brasileiro vem demonstrando interesse na promoção das fontes
de energia renovável, em especial, pelas fontes de energias solar, eólica e biomassa.
Claudia Dias Soares (2005), ao tratar da questão energética europeia, discorre:
O objectivo da intervenção pública pode traduzir-se essencialmente nos
seguintes aspectos: a redução do custo dos sistemas de energia renovável,
abrindo caminho a um futuro no qual estas tecnologias sejam financeiramente
viáveis, a neutralização dos incentivos atribuídos às energias tradicionais e a
consideração dos custos e benefícios ambientais que não são contabilizados
através dos métodos tradicionais de estabelecimento do preço da energia. A
Agência Internacional de Energia aconselha que a intervenção do Estado se
faça essencialmente a três níveis. Por um lado, recomenda-se que se adoptem
políticas que favoreçam o reflexo dos custos e benefícios ambientais da
produção energética no preço da energia. A complexidade e incerteza, bem
como os custos políticos da intervenção a este nível, que passa em grande
parte pelo uso de instrumentos fiscais, têm obstaculizado maiores progressos
neste domínio. Por outro lado, aconselha-se o apoio ao desenvolvimento de
economias de experiência no domínio das energias renováveis, mediante a
atribuição de apoios públicos a acções de investigação e desenvolvimento e
de incentivos ao uso destas energias. Sugere-se igualmente que se tente
incentivar a redução dos custos de produção em mercados protegidos através
da imposição de um sistema concorrencial de licitação do preço de venda da
energia renovável. Esta técnica permite, simultaneamente, expandir o
mercado em causa e reduzir a despesa pública com a prossecução deste
objectivo. A referida agência recomenda, ainda, que se fortaleça a posição do
consumidor, dando-lhe poder de escolha e permitindo-lhe adquirir energia
renovável.

Dentro da estrutura política estatal brasileira, volta para as questões de energia,
temos o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, criado pela Lei 9.478/1997
e estruturado pelo Decreto n. 3.520/2000, com atribuição de ser um órgão proponente
políticas nacionais e medidas especificas ao Presidente da República, com vista a, entre
outras funções, buscar o aproveitamento racional dos recursos energéticos; assegurar
seu fornecimento, inclusive, nas áreas mais remotas do país; estabelecer diretrizes à
programas específicos de fontes energéticas, inclusive a importação e exportação;
planejamento de longo, médio e curto prazo; entre outros.
Porém, por sua natureza, o CNPE não possui atribuição de expedir normas e
suas resoluções tem, em seu conteúdo, propostas de políticas públicas a serem
executadas nos diversos níveis de governo.
3

FONTES DE ENERGIA: IMPACTOS E PANORAMA NORMATIVO
Embora a União tenha competência privativa para legislar sobre energia, assim

como a mesma detém a propriedade de diversos recursos/fontes de energia, o dever de
zelar pelo meio ambiente é comum a todos os entes federados, por envolver aspectos
concernentes à preservação, controle de poluição, conservação da natureza, uso
sustentável dos recursos naturais, proteção e defesa da saúde (MILARÉ, 2007, p. 177).
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A competência concorrente permite um amplo controle das atividades potencial
ou efetivamente poluidoras, com a participação integrada de toda a estrutura do poder,
seja através da fiscalização, concessão de licenças ambientais ou dos demais
instrumentos previstos na política nacional do meio ambiente – PNMA.
O potencial degradador de uma fonte energética deve ser vista por uma
abordagem acerca do seu ciclo de vida, ou seja, através da identificação do seu impacto
ambiental, no transcurso de sua “existência”, que inclui desde a extração do recurso
natural, seu processamento para a transformação em produto, transporte, consumo/uso,
reutilização, reciclagem, até a disposição final. É comum utilizar a expressão “do berço
ao túmulo”, para exemplificar este conceito.
No entanto, podem não existir estudos suficientes visto que poucos estudiosos
dedicam-se à matéria. Assim, é possível que a informação seja insuficiente para o uso
desse enfoque em sua totalidade, porém, é possível considerar os impactos de algumas
dessas fases, cujos estudos já existem.
3.1 Energia nuclear
As usinas utilizam a energia nuclear para transformação em energia elétrica
partem do conceito de fissão, ou seja, ruptura de um núcleo atômico pelo bombardeio
com nêutrons, acompanhada da libertação de grande quantidade de energia
(MICHAELIS, 2011).
Uma característica importante da reação de fissão é que há emissão de nêutrons
adicionais que podem ser utilizados para causar a fissão de átomos vizinhos, liberando
mais nêutrons para causar novas fissões com liberação de energia, e assim por diante, ou
seja, uma reação em cadeia.
Pode-se romper praticamente qualquer núcleo de qualquer átomo ao bombardeálo com um projétil de energia suficiente (nêutron), porém, uma característica do urânio
é que seu isótopo8 235 (235U) pode ser fissionado pela adição de nêutrons de energia
muito baixa. Isto não ocorre com nenhum outro isótopo de ocorrência natural, por isso,
somente este elemento pode ser considerado um combustível fissionável (HINRICHS;
KLEINBACH, 2010, p. 521).

8

Cada uma de duas ou mais espécies de átomos do mesmo elemento, que têm o mesmo número atômico
e ocupam a mesma posição na tabela periódica; são quase idênticos no comportamento químico, mas
diferem na massa atômica ou número de massa e destarte se comportam diferentemente no espectrógrafo
de massa, nas transformações radioativas e nas propriedades físicas; podem ser detectados e separados
por meio dessas diferenças como o deutério e o trítio, isótopos do hidrogênio (MICHAELIS, 2011).
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Para se ter uma ideia da capacidade energética deste elemento 1Kg de 235U pode
fornecer energia equivalente a contida em 3 mil toneladas de carvão ou 14 mil barris de
petróleo.
Outra característica especial da fissão é que seu processo é autossustentável, ou
seja, bastaria acrescentar mais combustível sem ter de reiniciar o processo com um novo
bombardeio de nêutrons. Porém, para assegurar que a reação seja autossustentável, o
combustível utilizado em reatores nucleares tem de ser enriquecido de 2% a 3% de 235U.
Um reator nuclear, a densidade do

235

U chega a 3%, taxa muito menor do que é

necessária para seu uso em armas (95%), de forma que é impossível um reator explodir,
mesmo no caso de um meltdown9.
Porém, a energia nuclear também é utilizada em outras finalidades além da
produção de energia elétrica, tais como no campo da medicina, na agricultura e na
indústria.
Na medicina, a energia nuclear é utilizada em terapia e diagnóstico de doenças,
através da utilização dos radio fármacos, que “são obtidos a partir de radioisótopos
produzidos em reatores nucleares ou em aceleradores de partículas”. Quando
administrado ao paciente, o rádio fármaco emite radiação, fornecendo informações
através de imagens sobre o funcionamento de determinado órgão, possibilitando o
diagnóstico das mais diversas doenças. Na radioterapia, a radiação ionizante é utilizada
no tratamento de tumores, atuando na destruição das células cancerosas (AMORIM,
2010).
Na área industrial, a radiação ionizante vem sendo muito utilizada, contribuindo
para a melhoria da qualidade e da produtividade nos processos de fabricação. Uma
técnica bastante utilizada é a dos traçadores radioativos, através da qual se injeta uma
substância radioativa e as radiações emitidas “são detectadas (‘percebidas’) onde
estiverem, através de aparelhos apropriados, denominados detectores de radiação. Dessa
forma, o deslocamento de um radioisótopo pode ser acompanhado e seu percurso ou
‘caminho’ ser ‘traçado’ num mapa do local”. Esta técnica tem sido utilizada para
“detectar problemas de vazamentos e mau funcionamento em grandes plantas da
indústria química, permitindo economia de tempo e dinheiro”, sendo também útil na
agricultura, permitindo o estudo do metabolismo das plantas e do comportamento de
insetos (AMORIM, 2010).
9

Ocorre quando a reação nuclear sai de controle e a massa de urânio do reator atinge temperaturas
extremamente elevadas, com sua consequente fusão.
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Outra técnica bastante difundida é a gamagrafia industrial, através da qual se faz
uma radiografia de peças metálicas, permitindo-se a detecção de rachaduras ou defeitos,
proporcionando um melhor controle de qualidade na produção. Na indústria
farmacêutica, fontes radioativas são utilizadas na esterilização de materiais, tais como
gazes, aparelhos cirúrgicos e seringas.
Na indústria alimentícia, utiliza-se a radiação para a conservação de produtos
agrícolas, evitando-se que raízes ou tubérculos brotem durante o armazenamento, para
eliminar insetos dos grãos antes do armazenamento ou, ainda, para preservar alimentos,
inibindo ou destruindo as bactérias e outros microrganismos.
Panorama normativo
A Constituição Federal de 1988 consagra, em seu art. 21, inciso XXIII, a
vedação da utilização da energia nuclear para fins bélicos, condicionando o exercício de
toda atividade nuclear à prévia autorização do Congresso Nacional. O Estado brasileiro
em 1967 já possuía este compromisso com a assinatura do Tratado para a Proscrição das
Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, Tratado de Tlatelolco, que foi
incorporado ao ordenamento jurídico nacional em 1994, com a assinatura do Decreto n°
1.246, de 16 de setembro de 1994 (AMORIM, 2010).
Nesta mesma norma constitucional c/c art. 177, V, também da Carta Magna,
determina à União a competência para explorar os serviços e instalações nucleares de
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o
enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios
nucleares e seus derivados, excetuando os casos de comercialização e a utilização de
radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais e a produção,
comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas
horas, os quais podem ser realizados sob o regime de permissão.
A Lei n.º 4.118/1962 instituiu a Política Nacional de Energia Nuclear e criou a
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, esta norma sofreu alterações pela Lei
6.189/1974, a qual criou a Empresas Nucleares Brasileiras Sociedade Anônima –
NUCLEBRÁS – por transformação da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear,
constituída pela Lei nº 5.740/1971.
União exerce seu monopólio através da CNEN e da NUCLEBRAS. A primeira
tem objetivos de orientação, planejamento, supervisão, fiscalização e de pesquisa
científica, assim como, de conceder licenças para a construção e a operação de
instalações nucleares, enquanto a segunda e suas subsidiárias são órgãos de execução.
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Destaca-se, porém, que no exercício do consentimento de polícia, as instalações
nucleares e instalações radiativas estão sujeitas a licenciamento por outros órgãos
competentes, tais como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e
respectivos órgãos estaduais e municipais, nas suas específicas áreas de atuação.
Impactos ao meio ambiente
O ciclo do combustível nuclear envolve os processos físicos e químicos
necessários à produção do combustível utilizado em reatores nucleares e o descarte e o
armazenamento dos resíduos e do combustível não utilizado.
A primeira etapa consiste na extração de minérios que contêm urânio, por meio
de métodos semelhantes aos usados para outros minérios metálicos (HINRICHS;
KLEINBACH, 2010, p.530), com a mineração a céu aberto e no subsolo. Através de
métodos químicos em moinhos o urânio é retirado e convertido em forma de óxido
(bolo amarelo ou yellowcake).
Após esta fase, ocorre o enriquecimento do combustível para sua utilização.
Depois de aproximadamente 03 (três) anos de uso em um reator, os elementos de
combustível devem ser removidos. Esses elementos exauridos são armazenados sob a
água em tanques até o decaimento dos isótopos de curta duração. Tal armazenamento
deveria ser temporário, mas sempre assim ocorre.
Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach (2010, p. 530) descrevem o ciclo de vida
do combustível nuclear conforme quadro montado a seguir:

Figura 5 – Ciclo de vida do combustível nuclear
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Da análise acima, podemos observar, incialmente, a questão ambiental envolvida
com a mineração e os impactos na natureza por esta ação do homem. Porém, na questão
da energia nuclear, o potencial degradador mais perigoso encontra-se na própria energia
liberada pelos materiais no ambiente no curso do seu ciclo de vida e ao final o resíduo
radioativo de alto e baixo teor produzido, tóxico a saúde.
Estes resíduos radioativos de alto teor podem emitir radioatividade por centenas
ou milhares de anos e permanecem aquecidos neste período e é difícil encontrar
materiais capazes de resistir a temperaturas elevadas por longos períodos (1.000 anos ou
mais). O principal risco está relacionado ao seu vazamento que pode contaminar águas
subterrâneas e chegar, eventualmente aos alimentos ou água potável.
Uma usina nuclear possui uma série de dispositivos de segurança, tais como
filtros ou barreiras, para evitar o vazamento de gases ou líquidos radioativos no
ambiente. Porém, a história tem mostrado que mesmo com estes sistemas, vazamentos e
explosões tem ocorrido, contaminando a área em volta destas usinas e obrigando a
população a ser deslocada por motivos de proteção a saúde.
Em síntese o impacto ambiental inclui: a) mineração e uso da terra na extração,
processamento e conversão do combustível nuclear (desmatamento nas áreas de
operação; alteração do padrão topográfico, resíduos produzidos, entre outros.); b)
emissão de radiação durante a operação normal ou em caso de acidente; c) fatores de
saúde ocupacional associados à extração, ao processamento e à conversão do
combustível; d) armazenamento de resíduos sólidos que permanecem emitindo calor e
radiação.
3.2 Combustíveis Fósseis
Atualmente, cerca de 85% das fontes comerciais de energia no mundo são
decorrentes de combustíveis fósseis, conforme lecionam Hinrichs e Kleinbach (2010, p.
235), oriundos do carvão mineral, petróleo e gás natural.
No cenário brasileiro, o carvão mineral tem pouca importância e não ganhou
referência específica, mas insere-se no plano dos recursos minerais em geral, apesar de
ser o combustível fóssil com maior disponibilidade no mundo. Suas reservas totalizam
um trilhão de toneladas, quantidade suficiente para suprir o consumo nos níveis atuais
por 219 anos (SANTOS, 2008).
O carvão mineral brasileiro é de baixa qualidade, visto que possui alto teor de
cinzas, enxofre e ferro (SANTOS, 2008) e só economicamente viável na região sul do
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Brasil e no Estado de São Paulo. Teve seu ápice de produção em 1987. Em 1988 os
subsídios ao carvão mineral brasileiro foram suspensos e após 1990, com a abertura
para as importações deste recurso, o produto nacional perdeu mercado, somente se
recuperando em 1997, com o aumento do número de termoelétricas na região sul.
O petróleo é uma mistura de óleo cru, gás natural em solução e semissólidos
asfálticos espessos e pesados. Todos os depósitos de petróleo contém gás natural, mas
nem todos os depósitos de gás natural contêm óleo, conforme lecionam Hinrichs e
Kleinbach (2010, p. 245).
Na refinação, o primeiro passo é a destilação, que separa as diferentes partes do
petróleo em função de seus diferentes pontos de ebulição, podem ser obtidos do seu
refino: a gasolina, o querosene, o óleo combustível e óleo lubrificante. Até o seu resíduo
é aproveitável, tornando um produto extremamente versátil (REFINO DO PETRÓLEO,
2013).

Figura 6 – Refino do petróleo
O petróleo ainda fornece insumos à indústria química como metano, etano,
benzeno e tolueno, que são utilizados na produção de fertilizantes, plásticos, solventes,
náilon, borracha sintética e assim por diante.
Diante disto o Brasil, apesar de ter logrado autossuficiência em termos de
quantidade de barris produzidos, precisa adquirir no exterior petróleo leve em virtude
das características técnicas da maioria de suas refinarias.
O petróleo pesado é encontrado em campos marítimos e terrestres e o leve é
extraído na Amazônia em Urucu (PETROBRAS, 2011).

49

O gás natural apresenta boas perspectivas de aplicação futura no Brasil em razão
da sua grande oferta potencial e aos preços competitivos, uma vez que encontrado em
quantias expressivas nos países vizinhos e no próprio país e possui impactos ambientais
menores que as outras formas de geração de energia com combustíveis fósseis.
3.2.1 Panorama normativo.
3.2.1.1 Carvão Mineral
O carvão mineral é uma rocha sedimentar, combustível, formada a partir da
decomposição de vegetais que sofreram soterramento e se compactaram em bacias
pouco profundas, são de origem orgânica e, portanto, segundo definição geológica, não
são rochas autênticas. Entretanto, como são componentes sólidos da crosta terrestre e
estão tão alterados que não é possível reconhecer sua origem orgânica, são incluídos em
rochas sedimentares (DNPM, 2009).
A Constituição Federal de 1988 não possui normas específicas tratando do
carvão. Diante disto, o mesmo é tratado como recurso mineral/jazida, atraindo assim, os
dispositivos respectivos.
Assim, o carvão como jazida sob a gestão da União nos termos do art. 20, IX e
176 da CF/88, assim como, a compete a este ente federado legislar sobre jazidas, minas,
outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, XII da Carta Magna).
Porém, há competência comum dos entes federados para registrar, acompanhar e
fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e
minerais em seus territórios (art. 23, XI da CF/88).
No âmbito federal, foi criado o Departamento Nacional de Produção Mineral –
DNPM, criado pela Lei n.º 8.876/1994, com finalidade de promover o planejamento e o
fomento da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais, e superintender as
pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e
fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, na
forma do que dispõe o Código de Mineração (Decreto-lei n.º 227/1967), o Código de
Águas Minerais (Decreto-lei 7.841/1945), os respectivos regulamentos e a legislação
que os complementa.
Entre outras competências, cabe ao DNPM conceder outorgas dos títulos
minerários relativos à exploração e ao aproveitamento dos recursos minerais.
3.2.1.2 Petróleo e gás natural
O petróleo e o gás natural tinham na PETROBRAS a centralização das
atividades de exploração, produção, importação e transporte do produto, até o advento
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de Constituição de 1988 e as Emendas Constitucionais n.º 05 e 09/1995 a partir das
quais foi autorizada a contratação de empresas estatais ou privadas para realização das
atividades relacionadas a estes recursos.
Note-se que a atividade permanece como monopólio da União permitindo a este
ente federado escolher pela manutenção do sistema atual ou pela adoção de um sistema
em que se permita a concorrência nessa atividade, nos termos do art. 177 da Magna
Carta (MORAES, 2001).
Trata-se, pois, de uma nova concepção de monopólio, não mais relacionado à
intervenção estatal no domínio econômico com exclusividade no controle dos meios de
produção (intervenção por absorção), mas sim relacionado ao monopólio de escolha do
Poder Público, que poderá, conforme as normas constitucionais, optar entre a
manutenção da pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos por uma só empresa, ou, ainda, pela contratação com empresas
estatais ou privadas.
Regulamentando o art. 177 da CF/88, foi editada a Lei 9.478/97, conhecida
como a Lei do Petróleo, que disciplinou as atividades da indústria do petróleo tal como
definida no seu art. 6.º, XIX, da Lei 9.478/97 e criou a Agência Nacional do Petróleo –
ANP, cabendo a esta a implementação da política traçada pelo primeiro (art. 8.º, I, da
Lei 9.478/97).
O art. 5.º da Lei 9.478/97 dispõe que a faculdade conferida pelo art. 177, § 1.º,
da CF/88, ou seja, a contratação de particulares ou de empresas estatais para a
exploração das atividades petrolíferas monopolizadas pela União, se dará mediante
concessão ou autorização.
Para cada espécie ou fase da atividade petrolífera a Lei do Petróleo dá uma
disciplina distinta, razão pela qual é de grande relevância distinguirmos: (a) exploração
(ou pesquisa), na qual a empresa procura por petróleo em blocos ou áreas prédelimitadas; (b) produção ou lavra, pela qual o petróleo é extraído da jazida; (c)
importação e exportação, sendo que aquela, tal como a produção, concorre para o
suprimento interno do produto; (d) refino, processo pelo qual o petróleo deve passar
para poder ser utilizado; (e) transporte: para que o petróleo bruto ou seus derivados
cheguem aos seus destinos devem ser transportados. O transporte pode se dar de várias
formas: há os meios fixos, os condutos (o oleoduto e o gasoduto) e os meios móveis,
sendo os navios os principais; e (f) distribuição: para que os derivados do petróleo
cheguem aos consumidores, uma espécie de revenda destes derivados no atacado; e (g)
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revenda: os consumidores finais são atingidos neste ponto, com destaque pelos postos
de gasolina (ARAGÃO, 2002).
Apenas as atividades de exploração e produção (letras "a" e "b") foram
submetidas à concessão, tendo sido exigida para as demais (letras "c" a "g") a prévia
autorização.
Por fim, cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os
serviços locais de gás canalizado, nos termos do art. 25, §2º da CF/88.
3.2.2 Impactos ao meio ambiente.
3.2.2.1 Carvão Mineral
A extração do carvão mineral é efetivada por meio de sua mineração, a qual
atinge os recursos hídricos, o solo e o relevo das áreas circunvizinhas. As máquinas e
equipamentos utilizados na extração do mineral provoca a emissão de gases tóxicos,
como óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e material
particulado (SANTOS, 2008).
São gerados resíduos na extração (entre 60 e 65% de materiais xistosos, piritosos
e carbonosos, de pouco ou nenhum valor), com destaque para a pirita (composta por
53,5% de enxofre e 46,5% de ferro), os quais vão se acumulando com o tempo e muitas
vezes abandonados a céu aberto.
As pilhas de rejeito são percoladas pelas águas pluviais, ocasionando a
lixiviação de substâncias tóxicas, que contaminam os lençóis freáticos. A pirita, ao
atingir a água dos lençóis freáticos, sofre oxidação, produzindo ácido sulfúrico,
causando a acidificação das águas e a solubilização de vários elementos químicos, como
ferro, manganês, cálcio, magnésio e sódio, o que leva a um "efeito dominó", tornando-a
ainda mais ácida.
De todos os combustíveis fósseis, o carvão é o que lança na atmosfera a maior
quantidade de CO2 em sua queima, além de óxidos de nitrogênio e de enxofre, por
unidade de energia gerada. O carvão é, portanto, um combustível que contribui de modo
relevante para o aquecimento global (SANTOS, 2008).
A pirita sofre queima espontânea quando exposta ao ar, por contato com o
oxigênio. Tal queima já resulta em fonte de poluição atmosférica, com emissão de
fuligem, material particulado e grande quantidade de gases, especialmente o gás
sulfídrico, ocasionando chuvas ácidas no percurso.
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Ressalta ainda que durante a combustão do carvão mineral brasileiro, para cada
tonelada queimada são gerados aproximadamente 530 kg de cinzas, as quais apresentam
reuso limitado de uma pequena parcela.
3.2.2.2 Petróleo
O petróleo, através de seus derivados, é utilizado na geração de energia pelas
termoelétricas ou nos meios de transporte e representa a principal fonte de poluição do
ar, com maior peso para o setor de transporte, o qual responde por cerca de 90% da
emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, e por cerca
de 60% das emissões de óxidos de enxofre e 50% das emissões de partículas (SIMON,
2003). Gases que afetam a saúde humana, da fauna e flora e contribui para o
aquecimento global.
O petróleo também tem sido protagonista de diversos danos ambientais que pode
ser causado por qualquer derramamento de óleo bruto ou de seus produtos refinados. Os
maiores e mais danosos eventos poluidores usualmente envolvem derramamentos do
mesmo ou de combustíveis de tanques ou plataformas furadas no mar, de navios ou
embarcações ou explosões de poços ou de oleodutos danificados na terra, os quais são
capazes de destruir animais e plantas e, destarte, a atividade econômica relacionada
como a pesca.
O ambiente próximo às refinarias ou terminais de reservatório pode estar sujeito
à poluição crônica pelo petróleo de derramamentos frequentes e de contínuas descargas
de processos de efluentes contaminados. A crônica poluição desta fonte de energia no
ambiente costeiro está também associada com agrupamentos populacionais próximos
(as cidades), onde hidrocarbonetos são frequentemente descartados, como por esgotos
sanitários, efluentes de fontes industriais e ou de outras atividades econômicas e não
econômicas descarregados em águas naturais. Em alguns casos doenças cancerosas e
não cancerosas de peixes e mariscos tem sido observados em habitats cronicamente
contaminados.
3.2.2.3 Gás natural
Por sua vez, o gás natural, que consiste numa mistura de hidrocarbonetos leves
entre os quais se destaca o metano (CH4), que se localiza no subsolo da terra e é
procedente da decomposição da matéria orgânica espalhada entre os extratos rochosos.
Tal e como é extraído das jazidas, o gás natural é um produto incolor e inodoro, não é
tóxico e é mais leve que o ar. Além disso, o gás natural é uma energia carente de
enxofre e a sua combustão é completa, liberando como produtos da mesma o dióxido de
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carbono (CO2) e vapor de água, sendo os dois componentes não tóxicos, o que faz do
gás natural uma energia não poluente, porém, causa impacto na questão climática.
O ciclo do gás natural se perfaz, atualmente, em quatro fases, a saber (WALD,
2005):


Exploração:

prospecção

geofísica

e

atividade

exploratória,

compreendendo a perfuração de poços, sondagens eletromagnéticas,
instalação de equipamentos e testes de produção;


Produção: desenvolvimento de campo (construção de poços de produção
e injeção e a instalação de equipamentos de produção; processamento e
tratamento do produto com a remoção de elementos indesejáveis e
impurezas);



Transporte: transporte do produto das áreas produtoras até os mercados
consumidores (via gasodutos ou via transporte do gás natural liquefeito);



Distribuição: distribuição do produto para os consumidores finais.

O gás natural é uma energia que:


É utilizada tal qual é extraído da natureza, chegando à casa do cliente
sem nenhuma transformação.



Permite resolver os problemas energéticos e em consequência das
grandes reservas existentes, possibilita seu desenvolvimento e expansão
em diversos campos.



Dispõe de alto poder calorífico, quase duas vezes e meia maior que o do
gás manufaturado.



Não é tóxico, pela sua própria composição;



Preserva o meio ambiente, pois a sua combustão não produz fumaça
nociva, ajudando a reduzir a poluição do ambiente urbano.



É versátil, com muitas aplicações como a lavagem e secagem de roupas,
de louças, em ar condicionado, em veículos, na geração de energia
elétrica, além das utilizações tradicionais.

Apesar de ser muito menos poluente que os demais combustíveis fósseis, a
extração e o uso do gás natural contribui para emissão de gases de efeito estufa,
especificamente com o dióxido de carbono e o metano.
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3.3

Hidráulica

Figura 7 – Usina Hidrelétrica (FARIA, 2013)
A produção de energia elétrica através de potenciais hidráulicos possui modelo
relativamente simples, conforme demonstrado na figura acima.
A água flui do reservatório para a usina e, na casa de máquinas, movimenta uma turbina
de reação ou impulso.
O Brasil é o 10º (décimo) maior gerador de energia elétrica do mundo e, dentre os
principais produtores é o país que mais usa no mundo fontes renováveis para geração de energia
elétrica com base no potencial hidráulico, porém, com o crescimento médio do PIB na ordem de
4% (quatro por cento) ao ano, precisa aumentar ainda mais esta disponibilidade.
Para isso, o governo brasileiro aposta também na ampliação do seu parque hidrelétrico,
com a construção de gigantescas usinas no norte do país, onde se concentram 65% (sessenta e
cinco por cento) do potencial nacional ainda não explorado de geração hidráulica (ENERGIA,
2011).
A geração de energia elétrica no país está quase totalmente conectada, cerca de 98%
(noventa e oito por cento) por meio do Sistema Interligado Nacional – SIN, hoje controlado
pelo Operador Nacional do Sistemas – ONS.
Por meio do SIN é que se impede a falta de energia, por exemplo, numa região onde os
reservatórios estejam em níveis preocupantes, enviando eletricidade de locais em situação mais
confortável.

3.3.1 Panorama normativo
O potencial hidráulico é apenas um dos múltiplos usos das águas, conforme
leciona Paulo Affonso Leme Machado (2010, p. 464), que cita o:
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...consumo humano, a dessedentação dos animais, o abastecimento público, o
lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, com o fim de
sua diluição, transporte e disposição final;...; o transporte aquaviário.
Acrescentem-se outros usos: irrigação, esporte ou lazer, piscicultura.

O art. 21, XII “b” da CF/88 dispõe sobre o aproveitamento energético dos
recursos hídricos, nos seguintes termos:
Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão:
(...)
b) 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;

Por sua vez, o inciso XIX do mesmo artigo dispõe:
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e
definir critérios de outorga de direitos de seu uso;

Nesse contexto, foi publicada a Lei 9.433/1997 que classificou o aproveitamento
dos potenciais hidrelétricos como uso de recursos hídricos, sujeitando esta utilização ao
Plano Nacional de Recursos Hídricos, obedecida a disciplina da legislação setorial
específica (art. 12, IV e §2º c/c art. 52).
Diante deste quadro, o uso de potenciais hídricos ligados à produção de energia
elétrica dependerá duas outorgas (MACHADO, 2010, p. 492):


Outorga ligada ao uso do recurso hídrico colocado em

depósito ou em reservatório, como barragens, contenções, dique
e eclusas de competência da União ou dos Estados, conforme o
domínio sobre o recurso hídrico;


Outorga para utilização do recurso hídrico como potencial

hidráulico pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
nos termos do art. 3º, II da Lei 9.427/1996.
No âmbito federal, a primeira outorga acima descrita encontra-se dentro das
competências da Agência Nacional de Águas, conforme previsto na Lei n.º 9.948/2000.
3.3.2 Impactos ao meio ambiente
A construção da barragem necessária ao aproveitamento do potencial hidráulico
causa grande modificação no ambiente ao seu redor, porém, os efeitos antropológicos
mais significativos ocorrem em razão do represamento da água e a formação do lago,
dentre os quais, Taísa Cristina Sibinelli (2010) destaca a:
... alteração do regime hidrológico, com o comprometimento das atividades a
jusante do reservatório; comprometimento da qualidade das águas, em razão
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do caráter lêntico do reservatório, dificultando a decomposição dos rejeitos e
efluentes; assoreamento dos reservatórios, em virtude do descontrole no
padrão de ocupação territorial nas cabeceiras dos reservatórios, submetidos a
processos de desmatamento e retirada da mata ciliar; emissão de gases de
efeito estufa, particularmente o metano, decorrente da decomposição da
cobertura vegetal submersa definitivamente nos reservatórios; aumento do
volume de água no reservatório formado, com consequente sobre pressão
sobre o solo e subsolo pelo peso da massa de água represada, em áreas com
condições geológicas desfavoráveis, provocando sismos induzidos;
problemas de saúde pública, pela formação dos remansos nos reservatórios e
a decorrente proliferação de vetores transmissores de doenças endêmicas;
dificuldades para assegurar o uso múltiplo das águas, em razão do caráter
histórico de priorização de geração elétrica em detrimento dos outros
possíveis usos como irrigação, lazer, piscicultura entre outros.

Dentre outros aspectos negativos pode-se mencionar o alagamento de terras
férteis, cidades ou sítios arqueológicos. Necessidade de deslocamento de populações.
Necessidade de linhas de transmissão com torres de grande porte cruzando
longos percursos do ponto de geração até os centros de consumo, o que pode acarretar
problemas relacionados com a segurança e interferência dos campos eletromagnéticos.
Questões relacionadas com a posse de terra, práticas agrícolas, desilusões das
comunidades não atendidas ao longo das linhas de transmissão, entre outros.
Taísa Cristina Sibinelli (2010) cita os problemas causados pela Hidrelétrica de
Balbina, localizada no Rio Uatumã, pertencente à Bacia Amazônica, no Município de
Presidente Figueiredo/AM.
Este usina possui cinco unidades geradoras de mesma capacidade, totalizando
250MW de potência máxima, porém, produz atualmente entre 120 a 130MW dando-lhe
o título de unidade geradora mais ineficiente do país. A hidrelétrica inundou uma área
de 2,6 mil quilômetros quadrados de florestas nativas, criando um dos maiores lagos
artificiais do mundo. As árvores não foram retiradas e estão apodrecendo,
transformando o lago em uma gigantesca fonte de emissão de gases de efeito estufa
(GEE), equivalente, por ano, a metade do que produz a frota viária da Grande São
Paulo.
Atualmente, a contribuição de Balbina na emissão de gases de efeito estufa é dez
vezes superior à emissão de uma termelétrica movida a carvão de potência igual à
hidrelétrica: e é do lago que saem 84% dos gases.
Não atende a demanda de energia da cidade de Manaus, para a cuja finalidade
foi construída e inundou terras de comunidade indígena.
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3.4

Biomassa
Energia de biomassa “é aquela derivada de matéria viva como os grãos (milho,

trigo), as árvores e as plantas aquáticas; esta matéria também é encontrada nos resíduos
agrícolas e florestais (incluindo os restos de colheita e os estrumes) e nos resíduos
sólidos municipais”, conforme lecionam Hinrichs e Kleinbach (2010, p. 623-624).
Neste contexto, acrescenta-se o programa brasileiro de obtenção do álcool da
cana de açúcar e o biodiesel, de origem de óleos vegetais.
A biomassa pode ser utilizada como combustível sólido, como a lenha;
combustíveis líquidos produzidos a partir da ação química ou biológica sobre a
biomassa sólida e/ou da conversão de açucares vegetais em etanol ou metanol; e
combustíveis gasosos, como o biogás.
Como forma armazenada de energia solar, este recurso tem a possibilidade de
ser produzido em qualquer lugar e também tem a vantagem de os custos com os
coletores serem menores e o armazenamento de energia já está incluído.
O Plano Decenal (BRASIL, 2012) informa sobre a expectativa do uso da
biomassa:
As usinas térmicas a biomassa constituem mais uma fonte renovável
disponível para compor a expansão da oferta de geração. Nessa categoria,
destacam-se os empreendimentos que utilizam resíduos do processamento
industrial da cana-de-açúcar, principalmente o bagaço. Conforme
apresentado no Capítulo VIII deste Plano, que trata da oferta de
biocombustíveis, o potencial técnico de produção para o SIN de energia
elétrica a partir da biomassa de cana-de-açúcar, considerando apenas o
bagaço, deve superar os 10 GW médios até 2021, dos quais cerca de 1,4 GW
médio já contratado nos leilões e com início de suprimento até 2016. O
potencial desta fonte está localizado principalmente nos estados de SP, GO,
MS e PR, portanto, próximo dos maiores centros consumidores de energia.
Cabe ressaltar que os investimentos necessários para o desenvolvimento
desta fonte estão sujeitos à volatilidade do setor sucroalcooleiro, o que pode
inibir, sob determinadas conjunturas, a ampliação da capacidade de geração,
assim como a sua competitividade nos leilões com outras fontes,
especialmente a eólica.

3.4.1 Aspectos normativos
Luiz Gustavo Kaercher Loureiro (2009, p. 39) informa que a Constituição
Federal de 1988 não traz, em seu bojo, dispositivos relativos às fontes biológicas de
energia. Este autor acredita que a biomassa, por não ser um recurso natural finito e estar
intimamente ligada à exploração da terra, não necessitária do mesmo amparo
constitucional dado aos demais recursos naturais, sob pena de inviabilizar o próprio
reconhecimento da propriedade privada fundiária.
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Por outro lado, sustenta que no texto constitucional estão referidas as fontes mais
importantes para o desenvolvimento nacional, as quais tem intensidade de regulação
conforme sua relevância.
Por sua vez, a biomassa é uma matriz energética com insumos extremamente
diversificados que surgem conforme o desenvolvimento tecnológico, em razão disso, a
legislação brasileira tende a acompanhar aqueles que possuem potencial econômico,
alinhando, aspectos sociais e ambientais que também favoreçam a sua utilização.
No Brasil é possível destacar o carvão vegetal, o álcool produzido da cana-deaçúcar, o biodiesel e os resíduos sólidos.
A produção de carvão vegetal tem suas atividades reguladas pelas normas de
Direito Ambiental, ou seja, a atividade não se encontra dentro da competência de uma
agência reguladora ou entidade especial. Dentre estes atos, pode-se destacar a
Resolução CONAMA n. 411/2009 e IN IBAMA n. 112/2006 que cria o documento de
origem florestal – DOF.
A Lei n. 9.478/1997 que estabelece a política enérgica nacional, atribui a ANP a
competência regulatória sobre os biocombustíveis.
Antes do advento da lei da política energética nacional e suas alterações
posteriores, o álcool estava submetido ao Programa Nacional do Álcool (Proálcool) criado em 1975 (Decreto n° 76.593) com os objetivos de substituir a gasolina no
transporte individual e de reduzir os prejuízos dos produtores de açúcar em face de suas
baixas cotações no mercado internacional, além de atender aos interesses da indústria
automobilística.
A regulação é estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) e, por força das Leis nº 9.478/97 e nº 9.847/99, é restrita a:


Especificar a qualidade do etanol combustível, seja aquele

misturado com a gasolina (anidro) ou aquele revendido
diretamente nos postos de abastecimento (hidratado);


Regular as atividades de distribuição e revenda de

combustíveis, inclusive do etanol, sempre observando os
princípios da livre concorrência e de proteção dos interesses do
consumidor.
É relevante ainda ressaltar que a obrigação da mistura do etanol anidro na
gasolina que é comercializada no Brasil, em proporção variável entre 20 a 25%, é
determinada pela Lei Federal nº 8.723/93 que tratou da redução das emissões de
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poluentes gerados por veículos automotores, ou seja, a especificação da gasolina
comercializada no Brasil exige a presença do etanol em sua composição.
Atualmente, as normas da ANP mais relevantes sobre o etanol são:


Resolução

ANP

nº

36/2005,

que

estabelece

a

especificação do etanol combustível de veículos automotores no
mercado brasileiro, seja o anidro (misturado na gasolina) ou o
hidratado. Essa norma criou a obrigação da mistura de um
corante laranja no etanol anidro de forma a distingui-lo do
etanol hidratado.


Resolução ANP nº 05/2006, que regula a comercialização

de etanol a distribuidores de combustível.
A Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, estabelece a obrigatoriedade da
adição de um percentual mínimo de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao
consumidor, em qualquer parte do território nacional. Esse percentual obrigatório será
de 5% oito anos após a publicação da referida lei, havendo um percentual obrigatório
intermediário de 2% três anos após a publicação da mesma.
Esta mesma lei trouxe alterações à Lei 9.478/1997, incorporando instrumentos e
definindo a ANP como órgão regulador do setor.
Os benefícios deste combustível são descritos pelo MME (2011):
Biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis
como óleos vegetais e gorduras animais que, estimulados por um catalisador,
reagem quimicamente com o álcool ou o metanol. Existem diferentes
espécies de oleaginosas no Brasil das quais se pode produzir o biodiesel,
entre elas mamona, dendê, girassol, babaçu, soja e algodão.
Esse combustível substitui total ou parcialmente o diesel de petróleo em
motores ciclodiesel de caminhões, tratores, camionetas, automóveis e
também para geração de energia e calor. Pode ser usado puro ou misturado ao
diesel em diversas proporções. A mistura de 2% de biodiesel ao diesel de
petróleo é chamada de B2 e assim sucessivamente, até o biodiesel puro,
denominado B100.

Por sua vez a Lei n. 12.305/2010, que institui a política nacional de resíduos
sólidos, traz como um de seus princípios, a utilização da biomassa decorrente deste
descarte como um potencial energético a ser aproveitado, conforme seu art. 6º, XIV,
cuja implementação será objeto de metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Resíduos
Sólidos – PNRS, nos termos do art. 15, IV do mesmo diploma normativo.
Já existem iniciativas com alguns resíduos específicos, como o bagaço de cana
de açúcar, destacando que o uso da biomassa para geração de energia elétrica atrai,
neste momento, as normas específicas deste setor.
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3.4.2 Impactos ao meio ambiente
A grande diferencial da biomassa para as demais formas de energias até aqui
apresentadas pode ser verificada no seu ciclo de vida, isto é, o lançamento de carbono
no meio ambiente é absorvido, de forma equivalente, na produção do insumo
energético.
Porém, os produtos de origem agrícola ou extraídos de florestas ou matas estão,
em regra, distantes dos mercados consumidores, de forma que o benefício ambiental
produzido pode não ser percebido facilmente no meio ambiente dos mercados
consumidores.
Por exemplo, a queima do álcool emite menos gases poluentes na atmosfera,
mas o suficiente para afetar a qualidade do ar das cidades, como ocorre nas grandes
capitais brasileiras.
Este combustível produz em média 25% menos monóxido de carbono e 35%
menos óxido de nitrogênio (NO) que a gasolina, assim, não pode ser classificado como
não-poluente.
O mesmo ocorre com o biodiesel, porém, este é muito menos poluente que o
diesel comum, principalmente se compararmos com aquele produzido no Brasil, rico em
enxofre.
De outro lado, o procedimento para obtenção do combustível deve adotar
práticas ambientais, sociais e econômicas sustentáveis, sob pena da perda da vantagem
da biomassa como fonte de energia renovável.
O carvão vegetal produzido artesanalmente, em fornos de tijolo, por exemplo, é
fonte de emissões de gases de efeito estufa e prejudiciais à saúde humana, isto porque
durante o seu procedimento a fumaça emitida é rica em compostos químicos voláteis e
alguns cancerígenos. Dentre os poluentes, pode-se destacar o alcatrão, a acetona, o
metano e o fluoreno (um dos agentes cancerígenos encontrados na fumaça dos cigarros).
Outro fator relevante é a utilização de alimentos na produção de combustíveis,
ou seja, quanto de alimento deve ser utilizado para produzir energia? Acrescenta-se a
este aspecto o avanço da fronteira agrícola.
Atualmente, a subnutrição atinge de cerca de metade da população mundial, de
acordo com Hinrichs e Kleinbach (2010, p. 633).
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3.5

Eólica

Figura 8 – Turbina eólica (ANEEL, 2013)
Hinrichs e Kleinbach (2010, p. 455) informam que a extração de energia do
vento, especialmente na forma de eletricidade, tem despertado cada vez mais o interesse
de empresas e dos governos. A eólica é a forma de energia que mais cresce atualmente.
A União Europeia pretendia suprir até 20% do seu consumo de eletricidade por
meio de energia eólica até 2010.
De acordo com a ANEEL (2011), para que “a energia eólica seja considerada
tecnicamente aproveitável, é necessário que sua densidade seja maior ou igual a 500
W/m2, a uma altura de 50 m, o que requer uma velocidade mínima do vento de 7 a 8
m/s”.
A Organização Mundial de Meteorologia (ANEEL, 2011) informa que em
apenas 13% da superfície terrestre há ventos com velocidades média igual ou superior a
7 m/s, a uma altura de 50m.
No Brasil, os primeiros anemógrafos computadorizados e sensores especiais
para energia eólica foram instalados no Ceará e em Fernando de Noronha (PE), no
início dos anos 1990. Os resultados dessas medições possibilitaram a determinação do
potencial eólico local e a instalação das primeiras turbinas eólicas do Brasil.
3.5.1 Panorama normativo
A utilização de energia eólica para produção de eletricidade se sujeita a
regulação pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a qual expediu a Resolução
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Normativa n. 391/2009 estabelecendo os requisitos necessários à outorga de autorização
para exploração e alteração da capacidade instalada de usinas eólicas, os procedimentos
para registro de centrais geradoras com capacidade instalada reduzida dentre outras
providências.
Porém, cumpre destacar que o quadro normativo para esta fonte energética
encontra-se baseado em uma série de incentivos que serão melhor destacados a seguir,
junto com a energia solar.
3.5.2 Impactos ao meio ambiente
O impacto ambiental da energia eólica é praticamente insignificante, sendo seu
principal problema a poluição visual, apesar de já existirem preocupações com relação
ao barulho, interferência nas comunicações e acidentes com aves de rapina. A tendência
é a instalação de turbinas maiores cujas pás girem mais vagarosamente.
Os impactos sonoros são devidos ao ruído dos rotores e variam de acordo com
as especificações dos equipamentos. Assim, a fim de evitar transtornos à população
vizinha, o nível de ruído das turbinas deve atender às normas e padrões estabelecidos
pela legislação vigente.
Os impactos visuais são decorrentes do agrupamento de torres e aero
geradores, principalmente no caso de centrais eólicas com um número considerável de
turbinas, também conhecidas como fazendas eólicas.
Esses impactos variam muito de acordo com o local das instalações, o arranjo
das torres e as especificações das turbinas. Apesar de efeitos negativos, como alterações
na paisagem natural, esses impactos tendem a atrair turistas, gerando renda, emprego,
arrecadações e promovendo o desenvolvimento regional.
3.6

Solar
É possível obter energia solar de forma direta ou de forma indireta (v.g.: água

corrente, vento ou da biomassa).
Na utilização da energia solar direta é possível usar de sistemas passivos ou
ativos. Um sistema de aquecimento solar passivo absorve o calor solar e o armazena em
uma estrutura, tais como as janelas, paredes, pisos de concreto, adobe, tijolo, pedra,
madeira tratada com sais, entre outros., que armazenam calor e liberam lentamente ao
longo do o dia e da noite (eficiência em termos energéticos). Estes investimentos
encarem cerca de 5% a 10% do custo de construção, porém, em 3 a 7 anos obtém-se o
retorno do investimento (MILLER JR, 2011, p. 357).
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Um sistema de aquecimento solar ativo absorve energia do sol bombeando um
fluido que absorve calor (como água ou solução anticongelante) através de coletores
especiais, geralmente montados sobre o telhado ou em suportes especiais para que
estejam voltados para o sol. Parte do calor coletado pode ser utilizado diretamente. O
restante pode ser armazenado em um grande contêiner isolado, preenchido com
cascalho, água, argila ou um elemento químico que absorva calor para liberá-lo
conforme necessário. Os coletores solares ativos também podem fornecer água quente e
são muito utilizados em regiões de clima ensolarado.
Paralelamente, é possível projetar a construção para obter refrigeração natural,
isolando a residência e protegendo-a do sol. Este objetivo pode ser alcançado com a
utilização telhado de cor clara ou coberto por vegetação.
Entretanto, entre as múltiplas utilizações da energia solar, a que tem atraindo
grandes investimentos de empresas e dos Estados é a sua utilização para gerar
eletricidade, que parte do uso de células fotovoltaicas.10
As células solares fornecem apenas 0,5% da eletricidade mundial atualmente.
Com a realização de mais pesquisas, o aumento do desenvolvimento por parte do
governo e da iniciativa privada e descontos fiscais maiores, além de outros subsídios
governamentais, essas células poderiam fornecer um quarto da eletricidade mundial até
2040 (MILLER JR, 2011, p. 360).
Entretanto, de acordo com as informações do Atlas da Energia Elétrica no
Brasil (ANEEL, 2008):
Para a geração de eletricidade em escala comercial, o principal obstáculo tem
sido o custo das células solares. Segundo B (2000), atualmente os custos de
capital variam entre 5 e 15 vezes os custos unitários de uma usina a gás
natural que opera com ciclo combinado. Contudo, nos últimos anos tem-se
observado redução nos custos de capital. Os valores estão situados na faixa
de US$ 200 a US$ 300 por megaWatt-hora e entre US$3 e US$7 mil por
quiloWatt instalado.

E prossegue informando:
Atualmente há vários projetos, em curso ou em operação, para o
aproveitamento da energia solar no Brasil, particularmente por meio de
sistemas fotovoltaicos de geração de eletricidade, visando o atendimento de
comunidades isoladas da rede de energia elétrica e ao desenvolvimento
regional.

10

Denominadas células solares, é uma bolacha transparente que contém semicondutor com espessura que
pode ser menor que um fio de cabelo ou chegar à de uma folha de papel. A luz solar a energiza e faz fluir
os elétrons no semicondutor, criando uma corrente elétrica (MILLER JR. 2011, p. 359).
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Além do apoio técnico e científico e financeiro recebido de diversos órgãos e
instituições brasileiras (MME, Eletrobrás/CEPEL e universidades, entre
outros), esses projetos tem tido o suporte de organismos internacionais,
particularmente da Agência Alemã de Cooperação Técnica – GTZ e do
Laboratório de Energia Renovável dos Estados Unidos (National Renewable
Energy Laboratory) – NREL/DOE. Também a área de aproveitamento da
energia solar para aquecimento de água tem adquirido importância nas
regiões Sul e Sudeste do País, onde uma parcela expressiva do consumo de
energia elétrica é destinada a esse fim, principalmente no setor residencial .

3.6.1 Panorama normativo
No contexto da energia solar, pela ausência de limitação da sua
disponibilidade, também não se observa normas constitucionais específicas ao tema,
vinculando as disposições normativas relacionadas às atividades que utilizarão essa
fonte energética e não a mesma propriamente dita, ou seja, terá a regulação do setor
elétrico, quando utilizada como fonte de energia para geração de eletricidade; normas
metrológicas no tange a sua eficiência energética; ao código de posturas ou normas da
construção civil, quando se prever o seu uso nas edificações.
No âmbito do setor elétrico, existem dispositivos legais que preveem vários
incentivos regulatórios, inclusive tributários, assim como, determinações para o
desenvolvimento científico do tema, como forma de ampliar a participação desta fonte
de energia na matriz energética brasileira.
Destaca-se que tais incentivos não se limitam a energia solar especificamente,
mas, a as fontes renováveis de uma maneira geral, em consonância com os objetivos da
política energética nacional, como ser observa em alguns casos a seguir:
Lei 5.655/1971
Art. 4º Serão computadas no custo do serviço das empresas concessionárias,
supridoras e supridas, quotas anuais da reversão, com a finalidade de prover
recursos para reversão, encampação, expansão e melhoria dos serviços
públicos de energia elétrica. (Redação dada pela Lei nº 8.631, de
1993)
(Vide Medida Provisória nº 579, de 2012)
(...)
§ 4º A Eletrobrás, condicionado a autorização de seu conselho de
administração e observado o disposto no art. 13 da Lei no 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, destinará os recursos da RGR aos fins estipulados neste
artigo, inclusive à concessão de financiamento, mediante projetos específicos
de investimento: (Redação dada pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)
(...)
II - para instalações de produção a partir de fontes eólica, solar, biomassa e
pequenas centrais hidrelétricas, assim como termelétrica associada a
pequenas centrais hidrelétricas e conclusão de obras já iniciadas de geração
termonuclear, limitado, neste último caso, a 10% (dez por cento) dos recursos
disponíveis; (Incluído pela Lei nº 10.438, de 26.4.2002)
(...)
§ 8o Para os fins deste artigo, a Eletrobrás instituirá programa de fomento
específico para a utilização de equipamentos, de uso individual e coletivo,
destinados à transformação de energia solar em energia elétrica, empregando
recursos da Reserva Global de Reversão – RGR e contratados diretamente
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com as concessionárias e permissionárias. (Redação dada pela Lei nº 10.438,
de 26.4.2002)
Lei 9427/1996
Art. 26. Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante delegação à
ANEEL, autorizar: (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)
I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 kW
e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado a produção independente ou
autoprodução, mantidas as características de pequena central
hidrelétrica; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
(...)
§ 1º Para o aproveitamento referido no inciso I do caput deste artigo, para os
empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil)
kW e para aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa e co-geração
qualificada11, conforme regulamentação da ANEEL, cuja potência injetada
nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30.000
(trinta mil) kW, a ANEEL estipulará percentual de redução não inferior a
50% (cinquenta por cento) a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e de distribuição, incidindo na produção e no
consumo da energia comercializada pelos aproveitamentos. (Redação dada
pela Lei nº 11.488, de 2007)
(...)
§ 5º O aproveitamento referido nos incisos I e VI do caput deste artigo, os
empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 kW (mil kilowatts)
e aqueles com base em fontes solar, eólica e biomassa cuja potência injetada
nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 50.000 kW
(cinquenta mil kilowatts) poderão 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 kW
(quinhentos kilowatts), observados os prazos de carência constantes dos arts.
15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, conforme regulamentação da
Aneel, podendo o fornecimento ser complementado por empreendimentos de
geração associados às fontes aqui referidas, visando à garantia de suas
disponibilidades energéticas, mas limitado a 49% (quarenta e nove por cento)
da energia média que produzirem, sem prejuízo do previsto nos §§ 1o e
2o deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 12.783, de 2013)
Lei 9.991/2000
Art. 2° As concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção
independente de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o
montante de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional
líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, excluindo-se, por
isenção, as empresas que gerem energia exclusivamente a partir de
instalações eólica, solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e
cogeração qualificada, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei nº
10.438, de 26.4.2002)
Lei 10.438/2002
Art. 15. Visando a universalização do serviço público de energia elétrica, a
ANEEL poderá promover licitações para outorga de permissões de serviço
público de energia elétrica, em áreas já concedidas cujos contratos não
contenham cláusula de exclusividade.
(...)
§ 3º A permissionária será contratada para prestar serviço público de energia
elétrica utilizando-se da forma convencional de distribuição, podendo,
simultaneamente, também prestar o serviço mediante associação ou
11

Cogeração qualificada: atributo concedido a cogeradores que atendem os requisitos definidos nesta
Resolução, segundo aspectos de racionalidade energética, para fins de participação nas políticas de
incentivo à cogeração (Resolução Normativa ANEEL n.º 235/2006, art. 3º, II).
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contratação com agentes detentores de tecnologia ou titulares de autorização
para fontes solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas.

O quadro regulatório acima demonstra o interesse do Estado em fomentar uma
maior participação das energias renováveis na matriz enérgica brasileira, notadamente,
no setor elétrico, criando mecanismos para fomentar a pesquisa científica ou
instrumentos de incentivos financeiros para viabilizar o seu ingresso no mercado
competitivo de energia.
Entretanto, os incentivos nesta área, além de partilhados entre as várias fontes
renováveis que irão competir entre si pelos recursos, são de pequena monta em
comparação aos investimentos previstos para os combustíveis fósseis e a
hidroeletricidade no cenário brasileiro. Neste quadro, em que as empresas consideram
além da rentabilidade da atividade o tempo necessário para o retorno dos seus
investimentos e a segurança regulatória, os atrativos financeiros possuem grande peso
na indução do desenvolvimento das tecnologias, assim como, para abertura do mercado
para empresas interessadas em atuar com as energias renováveis.
3.6.2 Impactos ao meio ambiente
Os principais impactos relacionados com a energia solar estão vinculados ao
uso da terra, quando há opção de se utilizar um espaço específico para as instalações dos
painéis solares, pois, do ponto de vista estritamente comercial, são necessários vários
destes para que atividade torne-se comercialmente atrativa nas localidades em que há
energia disponível por outras fontes.
De outro lado, as atividades relacionadas à produção das células solares, que
demandam o uso de tecnologia intensiva, assim como, o descarte das mesmas a exigir
destinação ambientalmente adequada, decorrido tempo de vida útil destes materiais.
4 Mudança Climática
Cerca de 98% de nossa atmosfera é composta por dois gases – oxigênio e
nitrogênio – no remanescente estão os demais gases e entre eles os gases de efeito
estufa.
Os denominados de gases de efeito estufa (GEE) são o dióxido de carbono
(CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), os clorofluorcarbonetos (CFCs), os
hidroclorofluorcarbonetos (HCFCs) e o hexafluoreto de enxofre (SF6) (LIMIRO, 2009,
p. 22).
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Os GEE são importantes para o equilíbrio da vida na Terra, pois são
responsáveis pela manutenção média da temperatura do planeta. A radiação ultravioleta
(ondas curtas) atravessa nossa atmosfera até a superfície. A Terra, por sua vez, devolve
essa energia para o espaço, mas não da mesma forma que a recebeu, visto que a massa
planetária transforma em raios infravermelhos (ondas longas). Os GEE e o vapor de
água impedem que toda essa energia volte ao espaço, devolvendo parte da energia. O
equilíbrio destes gases mantém a temperatura nem tão quente nem tão fria, tornando a
Terra habitável (YERGIN, 2011, p. 422).
Assim, o efeito estufa é um fenômeno natural da Terra e essencial a vida no
planeta, sem o qual a temperatura chegaria à -18°C. (LIMIRO, 2009, p. 21).

Figura 9 – Efeito estufa (FREITAS, 2013)
Os efeitos antrópicos sobre o clima foram e permanecem como objeto de
estudo científico e entre o final do século XVII e início do século XVIII houve a
concepção da teoria do dessecamento que informa, nas lições de José Augusto Pádua:
A ideia de que a ação humana pode deteriorar o clima é uma grande
discussão hoje, mas já nos séculos XVII e XVIII foi desenvolvida a Teoria do
Dessecamento, afirmando que destruir a vegetação nativa reduzia a umidade
e as chuvas, diminuindo a água. E que, portanto, tendia a criar desertos.
(FAJARDO, 2001).

A influência desta teoria na Europa e nas respectivas colônias foi apresentada
pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB (2012) nos seguintes
termos:
A difusão dessa teoria encontrou um terreno especialmente fértil naquele
momento histórico. Na Europa do século XVIII estavam sendo divulgadas
diversas ideias sobre a influência do clima nas instituições e nos costumes
dos povos através de pensadores como Hume e Montesquieu. Tais
preocupações logo se expandiram para as colônias. A teoria que a destruição
das florestas era responsável pelas secas e, no limite, pela desertificação
capturou a imaginação de vários observadores da vida colonial. A
condenação do desflorestamento, com base nessa teoria, ganhou um novo
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patamar político e econômico. Foi nesse contexto que, em 1823, José
Bonifácio, geólogo, filósofo, poeta e "Patriarca da Independência do Brasil"
advertiu que a falta das "chuvas fecundantes poderia reduzir o belo território
brasileiro aos desertos da Líbia".

Jean-Baptiste Joseph Fourier, no século XIX (1827), teorizou o efeito estufa. Por
sua vez, John Tyndall identificou alguns gases causadores deste efeito, (CO2 e vapor de
água). Posteriormente, Svante Arrhenius demonstrou ao reduzir a metade ou duplicando
a concentração de CO2 podem-se causar mudanças na temperatura do globo, esfriando
ou aquecendo, respectivamente. Neste século (1896), observou-se na Suécia o efeito
estufa em razão da queima de petróleo e carvão mineral, recursos naturais que tiveram
um rápido incremento de utilização com o advento da Revolução Industrial (CETESB,
2012).
Entretanto, Yergin (2011, p. 423) informa que alguns cientistas discordam, eles
argumentam que os mecanismos não são óbvios, de que sempre houve mudanças no
climáticas, que a maior parte do CO2 é lançado em processos da própria natureza e que
o aumento do CO2 não é a causa da mudança climática, mas resultado de outros fatores
como as turbulências solares e variações da órbita terrestre, mas são minoria.
Porém, Sirvinkas (2010, p. 323) cita um dos levantamentos da ONU relativo ao
ano de 2008 que observou o seguinte:
Dos 360 desastres naturais, 259 decorreram diretamente do aquecimento
global. O aumento foi de 20% em relação a 2007. No início do século XIX,
de acordo com alguns historiadores, dificilmente havia mais de meia dúzia de
eventos de grandes proporções em um ano. No total, foram 168 inundações,
69 tornados e furacões e 22 secas que transformaram a vida de 154 milhões
de pessoas.

Miguel Ozório de Almeida foi o embaixador líder da posição do Brasil na
Conferência de 1971 no México onde defendeu que os grandes poluidores eram os
países industrializados, de forma que se toda a poluição gerada pelos países em
desenvolvimento fosse eliminada, os perigos ligados à poluição atmosférica não
deixariam de existir (CETESB. 2012).
Os Estados Unidos e a Organização Mundial de Meteorologia estabeleceram em
1988, através da 1ª Conferência Climatológica Mundial realizada em Toronto, o Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC, que reúne mais de dois mil
especialistas climáticas de 70 nações, e passou a documentar as mudanças climáticas do
passado e fazer projeções futuras (MILLER JR, 2011, p. 422).
A 2ª Conferência Climatológica Mundial ocorreu em Genebra (1990). Neste
ano, o IPCC divulgou seu primeiro relatório de avaliação que demonstra que a
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temperatura do planeta estava aumentando, apesar disto, não foi possível evitar o
fracasso da conferência, pois, de concreto, “houve apenas a concordância de 137 países
em assinar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima por
ocasião da ECO-92, no Rio de Janeiro” (CETESB,2012). Nesta conferência foi criado o
Comitê Intergovernamental de Negociação para uma Convenção-Quadro sobre
Mudanças Climáticas.
É importante destacar que as alterações propostas pelos cientistas causam grande
impacto na forma como se encontra estruturada a economia dos diversos países, em
especial dos grandes produtores de GEE, como os Estados Unidos e os países
produtores de petróleo, motivo pelo qual, o interesse econômico acaba interferindo na
efetividade, ou melhor, da adesão das partes as propostas.
Uma das grandes fontes de GEE ligadas à economia é a matriz energética, a
qual, em razão da sua importância, comparável à segurança alimentar, atrai o interesse
dos Estados em regular fortemente este mercado, estabelecendo instrumentos e
mecanismos para controle e fomentação cujos “players” se compõe por grupos de
interesses com poder de mercado significativo.
Para se ter uma ideia do impacto na economia, temos que 76% (setenta e seis por
cento) da matriz energética mundial é oriunda combustíveis fósseis e os Estados
Unidos, maior emissor mundial e consumidor de quase um quarto da energia global,
possui matriz energética composta por 85% (oitenta e cinco por cento) de combustíveis
fósseis. (MILLER JR, 2011, p. 325).
A Convenção do Clima (UNFCCC) teve seu texto adotado na sede das Nações
Unidas (Nova York), em 09/05/1992, assim como, esteve aberta para assinaturas na
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92),
entre 04 a 14/06/1992, retornando a sede da ONU, de 20/06/1992 a 09/06/1993.
(LIMIRO, 2009, p. 35).
O Brasil aderiu à Convenção-Quadro em 1992, que foi ratificada pelo Decreto
Legislativo 1, de 03/02/1994, e promulgada pelo Decreto 2.652, de 01/07/1998.
O objetivo principal da Convenção é:
O objetivo final desta Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos com
ela relacionados que adote a Conferência das Partes é o de alcançar, em
conformidade com as disposições pertinentes desta Convenção, a
estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num
nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático.
Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos
ecossistemas adaptaram-se naturalmente à mudança do clima, que assegura
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que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita ao
desenvolvimento econômico prosseguir de maneiras sustentável.

Eventos anteriores à UNFCCC oficialmente registrados são (CETESB, 2012):
1878 - foi estabelecida a Organização Meteorológica Internacional
1947 - foi criada, pela convenção de Washington em 11 de outubro, a
Organização Meteorológica Mundial (OMM), como organismo sucessor da
Organização Meteorológica Internacional.
Desde 1968, a problemática do meio ambiente focou-se na preparação da
Conferência de Estocolmo, especialmente consagrada a esse tema.
1972 - Foi realizada a Conferência de Estocolmo.
1972 - Foram criados organismos especializados, a Secretaria do Meio
Ambiente, mais conhecido por UNEP (United Nations Environment
Programme) - O PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente) e um Fundo das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
1973 - Em junho, O PNUMA estabeleceu bases para a ação internacional
1975 - Em abril, através da terceira reunião de seu Conselho Diretivo, o
PNUMA respaldou um programa para enfrentar os riscos à camada de ozônio
1976 - Em janeiro, emitiu o documento oficial para atacar o problema.
1976- Em abril, o Conselho decidiu convocar uma conferência internacional,
para tratar aspectos todos os aspectos da camada de ozônio
1977- Em março, reúnem-se em Washington, especialistas de 32 países e
estabelecem o "Plano Mundial de Ação sobre a Camada de Ozônio", o
primeiro acordo internacional sobre o assunto, juntamente medidas de alguns
países, para controlar CFCs.
1979 - O PNUMA e OMM copatrocinam a primeira conferência Mundial
sobre o Clima, criando, ao mesmo tempo o programa Mundial sobre o Clima
1981 - Conselho diretivo cria um grupo de trabalho para preparar uma
convenção sobre a proteção da Camada de Ozônio,
1985 - Final da preparação da convenção e após esses quatro anos, fica
concluída e aprovada. É a primeira vez que os países propõe algo no sentido
de fazer frente a um problema ambiental global, antes que seus efeitos
tivessem sido demonstrados cientificamente.
1986 - Simpósio da Comunidade Europeia sobre CO2 e outros gases do
efeito estufa em Bruxelas
1988 - O PNUMA e OMM criam IPCC: grupo de trabalho encarregado de
preparar negociações de um tratado mundial, a fim de enfrentar o problema
do aquecimento global, assim como de realizar as reuniões mundiais sobre o
clima.

4.1

Convenção Quadro sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e a Política Nacional

sobre a Mudança do Clima - PNMC
Destaca-se, também, a trajetória das convenções internacionais sobre o meio
ambiente, que influenciaram o ordenamento jurídico interno de diversos países, assim
como, a lacuna normativa quanto às metas globais de redução de gases que provocam
efeito estufa.
A Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, realizado em
Estocolmo em 1972, tornou-se importante marco histórico, cujo texto apresenta o
preâmbulo e vinte e seis princípios, atraindo a atenção mundial e procurando resolver
conflitos entre a preservação ambiental e do desenvolvimento.
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Em 1987, houve a publicação do Relatório Bruttland, em razão da reunião de
uma comissão mundial sobre o meio ambiente no âmbito da ONU, o qual reafirmou a
necessidade de engajamento para com os princípios de Estocolmo e o desenvolvimento
sustentável. Estocolmo – que influenciou a redação da lei da política nacional do meio
ambiente – também, em conjunto com este relatório, influenciou a redação do art. 225
da CR/88.
Posteriormente, a Conferência do Rio (ECO-92), consagrou o conceito de
desenvolvimento sustentável e contribuiu para conscientização de que os países
desenvolvidos são majoritariamente responsáveis pelos danos ao meio ambiente, assim
como, da necessidade dos países em desenvolvimento receberem apoio financeiro e
tecnológico para seguir na direção deste desenvolvimento.
Na ECO-92 foram elaborados importantes documentos com vistas à existência
de sociedades sustentáveis, como a Agenda 21 (soft law), que concilia métodos de
proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica; as convenções sobre
biodiversidade, desertificação e mudanças climáticas (hard law) e a Declaração do Rio
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (soft law) de caráter principiológico, cujos
princípios guardam consonância com o art. 225 da CR/88.
Na África do Sul, em 2002, ocorreu a Cúpula Mundial de Desenvolvimento
Sustentável (Rio+10), que reafirmou os princípios da Conferência do Rio e de
Estocolmo, nesta conferência, o fenômeno da globalização foi um dos pontos de estudo,
em razão dos problemas agravados na última década, ou seja, a persistência do aumento
demográfico, incremento da concentração de renda, exacerbação da desigualdade social,
excessivo consumo supérfluo das classes abonadas, aumento do fosso entre os países
desenvolvidos e os demais países.
Assim, apesar da grande preocupação mundial com o meio ambiente e da
internalização de normas ambientais no ordenamento jurídico interno de vários países
(v.g.: França, que em 2004, tornou normas ambientais integrantes do seu bloco de
constitucionalidade), observou-se o agravamento da situação do planeta com a
intensificação do consumo, muito além da capacidade de suporte dos ecossistemas.
No Brasil, a questão climática foi observada na promulgação da Lei 12.187/09 e
do seu regulamento pelo Decreto 7.390/10. Essas normas, que tratam da Política
Nacional sobre Mudança do Clima, estabeleceram metas de redução das emissões de
gases de efeito estufa em 36,1 a 38,9% em relação a um cenário de referência para
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2020, cujo decreto presidencial apontou o setor de energia como uma das áreas a se
adaptar às limitações normativas12.
A Convenção Quadro sobre Mudança do Clima (UNFCCC) traz definições,
incorpora princípios, assim como, enfatiza que os países desenvolvidos são os principais
responsáveis pelas emissões atuais e históricas, assim como, os países em
desenvolvimento devem priorizar seu próprio desenvolvimento social e econômico,
permitindo que suas parcelas de emissões globais possam aumentar à medida que se
industrializem.
Prevê a existência de países especialmente vulneráveis aos impactos da mudança
do clima e propõe-se a mitigar os efeitos das emissões de GEE e estabilizar suas
emissões; criar estrutura de políticas públicas internas nas Partes; fazer inventários
sobre os GEE; entre outros.
Previu ainda a criação da Conferência das Partes (COP), órgão supremo da
Convenção.
A UNFCCC estabelece as seguintes definições (BRASIL, 1998):
1. "Efeitos negativos da mudança do clima" significa as mudanças no meio
ambiente físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos
deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de
ecossistemas naturais e administrados, sobre o funcionamento de sistemas
socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos.
2. "Mudança do clima" significa uma mudança de clima que possa ser direta
ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da
atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade
climática natural observada ao longo de períodos comparáveis.
3. "Sistema climático" significa a totalidade da atmosfera, hidrosfera,
biosfera e geosfera e suas interações.
4. "Emissões" significa a liberação de gases de efeito estufa e/ou seus
precursores na atmosfera numa área específica e num período determinado.
5. "Gases de efeito estufa" significa os constituintes gasosos da atmosfera,
naturais e antrópicos, que absorvem e reemitem radiação infravermelha.
6. "Organização regional de integração econômica" significa uma
organização constituída de Estados soberanos de uma determinada região que
tem competência em relação a assuntos regidos por esta Convenção ou seus
protocolos, e que foi devidamente autorizada, em conformidade com seus
procedimentos internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar os mesmos ou a
eles aderir.
7. "Reservatório" significa um componente ou componentes do sistema
climático no qual fica armazenado um gás de efeito estufa ou um precursor
de um gás de efeito estufa.

12

Art. 5º A projeção das emissões nacionais de gases do efeito estufa para o ano de 2020 de que trata o
parágrafo único do art. 12 da Lei nº 12.187, de 2009, é de 3.236 milhões tonCO2eq de acordo com
detalhamento metodológico descrito no Anexo deste Decreto, composta pelas projeções para os seguintes
setores:
(...)
II - Energia: 868 milhões de tonCO2eq;
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8. "Sumidouro" significa qualquer processo, atividade ou mecanismo que
remova um gás de efeito estufa, um aerossol ou um precursor de um gás de
efeito estufa da atmosfera.
9. "Fonte" significa qualquer processo ou atividade que libere um gás de
efeito estufa, um aerossol ou precursor de gás de efeito estufa na atmosfera.

A UNFCCC observa os princípios de outras convenções ou acordos
internacionais, além daqueles previstos no seu artigo 3, tais como a Declaração de
Estocolmo ou mesmo o princípio da cooperação entre os povos inserido na Carta da
ONU, em seu capítulo 1, art. 1, §3.
A mudança climática provocada pela ação humana afeta o planeta de forma
global, de forma a suscitar aos Estados Partes o dever de cooperação nas suas políticas
ambientais.
No próprio preâmbulo da convenção encontra-se inserido este reconhecimento,
vide (BRASIL, 2012):
Reconhecendo que a natureza global da mudança do clima requer a maior
cooperação possível de todos os países e sua participação em uma resposta
internacional efetiva e apropriada, conforme suas responsabilidades comuns,
mas diferenciadas e respectivas capacidades e condições sociais e
econômicas,

Neste contexto, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima incorpora princípios do Direito Ambiental, tais como, o princípio da equidade
intergeracional, que decorre da preocupação em criar um elo de responsabilidade entre
as gerações que agora vivem e aquelas que estão por vir.
Entretanto, a crítica a este princípio refere-se a sua limitação no tempo e não
tratar pessoas humanas com equidade, mas apenas entre os países, pois se toda
população mundial alcançar o padrão de consumo americano, seriam necessários ao
menos quatro planetas terras. De outro lado, temos que os países desenvolvidos
possuem emissões de GEE mais altas, se comparadas aos países em desenvolvimento,
apesar das taxas destes terem crescido rapidamente nos últimos anos. (BARROSPLATIAU, 2011, p. 22).
Destaca-se também o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada,
orientador do direito internacional ambiental por grande maioria de autores jovens dos
países emergentes, notadamente indianos (BARROS-PLATIAU, 2011, p. 23), no qual
se reconhece a desigualdade econômica existente entre os países desenvolvidos e os em
desenvolvimento, assim como, considera que os países desenvolvidos possuem maior
participação histórica e atual de GEE, atribuindo-lhes maiores responsabilidades quanto
às iniciativas no combate da mudança do clima, assim como, as questões especiais dos
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países em desenvolvimento, que ainda enfrentam problemas de combate à fome e à
pobreza, assim como aquelas Partes em desenvolvimento no que tange a sua
vulnerabilidade aos efeitos negativos da mudança do clima.
Este princípio fundamentou a arquitetura da UNFCCC e do Protocolo de Kyoto,
com distinção em diferentes anexos e obrigações das partes. Porém, o desafio encontrase na redistribuição de responsabilidades que tem conduzido a graves fracassos na
construção de consensos nas COP´s, em especial na COP 15 e 16, ocorridas em 2009 e
2010. (BARROS-PLATIAU, 2011, p. 24).
1. As Partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações
presentes e futuras da humanidade com base na equidade e em conformidade
com suas responsabilidades comuns, mas diferenciadas e respectivas
capacidades. Em decorrência, as Partes países desenvolvidos devem tomar a
iniciativa no combate à mudança do clima e a seus efeitos negativos.
2. Devem ser levadas em plena consideração as necessidades específicas e
circunstâncias especiais das Partes países em desenvolvimento, em especial
aqueles particularmente mais vulneráveis aos efeitos negativos da mudança
do clima, e das Partes, em especial Partes países em desenvolvimento, que
tenham que assumir encargos desproporcionais e anormais sob esta
Convenção.

A Convenção traz também o princípio da precaução, conforme previsto no art. 3,
3:
3. As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou
minimizar as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos.
Quando surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena
certeza científica não deve ser usada como razão para postergar essas
medidas, levando em conta que as políticas e medidas adotadas para enfrentar
a mudança do clima devem ser eficazes em função dos custos, de modo a
assegurar benefícios mundiais ao menor custo possível. Para esse fim, essas
políticas e medidas-devem levar em conta os diferentes contextos
socioeconômicos, ser abrangentes, cobrir todas as fontes, sumidouros e
reservatórios significativos de gases de efeito estufa e adaptações, e abranger
todos os setores econômicos. As Partes interessadas podem realizar esforços,
em cooperação, para enfrentar a mudança do clima.

A concepção deste princípio leva em consideração a dúvida sobre o impacto
ambiental em razão das ações antrópicas e, por isso, orienta na adoção de medidas
protetivas ao meio ambiente.
Entretanto, como leciona Sampaio (2003, p. 59 e 61), o seu conteúdo pode
observar uma visão forte: “... quase sempre amparada na ideia de que os sistemas
naturais tem direitos e valores intrínsecos, que não podem ser apurados e postos na
balança ao lado de outros interesses”; ou uma concepção fraca: “... leva em
consideração os riscos, os custos financeiros e os benefícios envolvidos na atividade,
partindo, em regra, de uma ética ambiental antropocêntrica responsável”.
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No âmbito das relações internacionais, há uma tendência à concepção fraca deste
princípio, em razão dos múltiplos interesses e a “igualdade” dos países no tange a
soberania.
Merece destaque que a UNFCCC considera a necessidade das Partes de
alcançarem desenvolvimento sustentável, observando as características específicas de
cada país, assim como, o dever dos mesmos em integrar a questão climáticas em seus
respectivos programas nacionais de desenvolvimento, instigando os países à cooperação
internacional e prevendo a proibição de discriminação arbitrária e injustificável ou
restrição ao comercial internacional em razão de medidas adotadas para combater a
mudança do clima.
O objetivo deste princípio é conciliar as forças econômicas e políticas para o
interesse da humanidade.
4. As Partes têm o direito ao desenvolvimento sustentável e devem promovêlo. As políticas e medidas para proteger o sistema climático contra mudanças
induzidas pelo homem devem ser adequadas às condições específicas de cada
Parte e devem ser integradas aos programas nacionais de desenvolvimento,
levando em conta que o desenvolvimento econômico é essencial à adoção de
medidas para enfrentar a mudança do clima.
5. As Partes devem cooperar para promover um sistema econômico
internacional favorável e aberto conducente ao crescimento e ao
desenvolvimento econômico sustentáveis de todas as Partes, em especial das
Partes países em desenvolvimento, possibilitando-lhes, assim, melhor
enfrentar os problemas da mudança do clima. As medidas adotadas para
combater a mudança do clima, inclusive as unilaterais, não devem constituir
meio de discriminação arbitrária ou injustificável ou restrição velada ao
comércio internacional.

Entretanto, o conceito de desenvolvimento sustentável é aberto, permitindo
inúmeras reflexões.
Juan Cláudio Morel Echevarría (2008) descreve alguns princípios de
desenvolvimento sustentável baseados nas seguintes ideias diretora13:
O princípio da irreversibilidade zero às intervenções cumulativas e
irreversíveis.
Princípio da extração sustentável de recursos renováveis: a taxa de
exploração deve ser proporcional à taxa de regeneração.

13

Tradução livre de: Principio de irreversibilidad cero a intervenciones acumulativas y daños
irreversibles. Principio de extraccion sostenible de recursos renovables: la tasa de explotación debe ser
proporcional a la tasa de regenaración. Principio de extraccion sostenible de recursos no renovables: la
tasa de vaciado debe ser proporcional a la tasa de creación de sustitutos renovables. Principio de emisión
sostenible: la tasa de emisión no debe saturar la capacidad de asimilación del ecosistema. (implica
emisión cero de resíduos no biodegradables). Princípio de selección sostenible de tecnologias: deben
elegirse las teconologias más eficientes para obtener más productividad valor extraído por unidad de
recurso versus lãs que enfaticen aumentar la cantidad extraída. Principio de preucación: vigilância a priori
que identifique y descarte de entrada las vias que podrian llevar a daños ambientales aún cuando el riesgo
sea mínimo y con los mejores métodos tecnológicos accesibles.
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Princípio da extração sustentável de recursos não renováveis: a taxa de
redução deve ser proporcional à taxa de criação de substitutos renováveis.
Princípio da emissão sustentável: a taxa de emissão não deve sobrecarregar a
capacidade de assimilação do ecossistema. (implica em emissão zero de
resíduos não biodegradáveis).
Princípio seleção de tecnologias sustentáveis: Escolha das tecnologias mais
eficiente por unidade de recurso extraído contra as que enfatizam o aumento
da quantidade extraída.
Princípio da precaução: Monitorar a priori para identificar e descartar de
imediato as tecnologias que podem levar a danos ambientais, mesmo quando
o risco é mínimo e com os melhores métodos tecnológicos disponíveis.

Nesta mesma linha de raciocínio, José Adércio Leite de Sampaio (2003, p. 48)
informa que alguns doutrinadores, como Riechmann, dão mais importância aos meios
de se obter sustentabilidade, do que em defini-la, como fez Juan Claudio Morel
Echevarría acima.
José Eli da Veiga (2010, p. 171), citando Sachs, aponta que o desenvolvimento
sustentável na dimensão ecológica e ambiental forma um tripé, fundamentados na
preservação do potencial da natureza para a produção de recursos renováveis; limitação
de recursos não renováveis, respeito e realce para a capacidade de autodepuração dos
ecossistemas naturais.
Dentre as obrigações, a UNFCCC prevê a elaboração pelas Partes de inventários
nacionais de emissões antrópicas por fontes e das remoções por sumidouros de todos os
gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal14.
Os programas nacionais também observem a convenção na sua elaboração,
alteração ou implementação; a difusão de tecnologias, práticas ou processos que
reduzam ou previnem a emissão de GEE nos diversos setores econômicos; promover
gestão sustentável; preparar-se e cooperar com as demais partes para adaptação aos
impactos da mudança do clima; cooperar e intercambiar informações e pesquisas
científicas, entre outros.
Aos países desenvolvidos e demais partes do Anexo I, a UNFCCC previu
obrigações específicas, nos termos do art. 4, item 2 e seguintes.
A Conferência das Partes (Conference of the Parties - COP) é o órgão supremo
da Convenção Quadro nas Nações Unidas sobre a Mudança Climática. A Grande parte
dos Países do mundo são membros da Convenção. A Convenção entra em vigência para
um País depois de 90 dias que o mesmo a ratifica. A COP tem obrigação de examinar
periodicamente as obrigações das Partes e as disposições institucionais em virtude da
Convenção.
14

Substâncias que destroem a camada de Ozônio (Ex: CFC, Brometo de Metila, Halon, CTC).
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A COP também estabeleceu órgãos subsidiários que a assessoram, a saber:
Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico (OSACT) que é
responsável por proporcionar as COPs informação e assessoramento oportunos sobre os
aspectos tecnológicos e científicos relacionados com a Convenção; e o Órgão
Subsidiário de Execução (OSE) que colabora com as avaliações e exames da aplicação
da convenção. A COP conta ainda com uma secretaria que organiza os períodos de
sessões da COP e órgãos subsidiários que subscrevem os documentos oficiais, prestam
serviços em reuniões, compilam e publicam os informes que são apresentados e
coordenam secretarias de outros órgãos internacionais. Ademais dos órgãos subsidiários
as COPs estão habilitadas para constituir novos organismos que as ajudem em seus
trabalhos.
Neste contexto, em 29.12.2009, foi sancionada a lei 12.187/2009, que instituiu a
Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, trazendo objetivos, instrumentos,
diretrizes, incorporando princípios e estabelecendo conceitos.
Entre as suas diretrizes, encontra-se referência direta aos compromissos
assumidos pelo Brasil no âmbito da UNFCCC, assim como, estabelece outras doze no
campo social, econômico, tecnológico e o científico com vistas a unir esforços no
sentido de atender os objetivos definidos em seu art. 4º15.
Edis Milaré (2011, p. 825 e 828) informa que há uma preocupação do legislador
com os aspectos sociais e econômicos com vista a um desenvolvimento sustentável,
implementando normas eloquentes pela abrangência, o que, na opinião deste
doutrinador, enfraquece a busca do principal objetivo da PNMC.

15

Art. 4o A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático;
II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes;
III – (VETADO);
IV - ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa no território
nacional;
V - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 (três) esferas da
Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou
beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos;
VI - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos
grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional;
VII - à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos reflorestamentos e à
recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas;
VIII - ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE.
Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão estar em
consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar o crescimento econômico, a erradicação
da pobreza e a redução das desigualdades sociais.
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De qualquer modo, a preocupação com a mudança climática atinge diretamente
o mercado de energia, pelo seu peso na geração de GEE, assim como, orienta a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a atuarem ativamente nesta questão.
4.1.1 COP´s
A Conferência das partes tem como objetivo promover e revisar a
implementação da Convenção-Quadro, bem como divulgar os achados científicos e
verificar a efetividade dos programas nacionais sobre mudança climática. Limiro (2009,
p.36), traz uma síntese das catorze primeiras a seguir.
A 1ª COP, realizada entre 28/03/1995 a 07/04/1995, em Berlim, na Alemanha,
restou convencionado a realização de um protocolo que estabelecesse a redução das
emissões de GEE deveria ser negociado para aprovação até a terceira conferência.
Na segunda COP (08/06/1996 a 19/06/1996), realizada em Genebra, na Suíça,
assinou-se a Declaração de Genebra, contemplando acordo para a criação de obrigações
legais para redução de GEE, o qual seria celebrado na 3ª Conferência das Partes.
A COP3, realizada em 01/12/1997 a 10/12/1997, em Kyoto, no Japão, culminou
com a adoção, por consenso, do Protocolo de Kyoto.
Durante a COP4, realizada em Buenos Aires, na Argentina, em 02/11/1997 a
13/11/1998, foi elaborado um pacote de metas, que ficou conhecido como Plano de
Ação de Buenos Aires, a fim de que fossem decididas questões sobre o mecanismo de
financiamento;

desenvolvimento

e

transferências

de

tecnologias;

atividades

implementadas conjuntamente em fase piloto e o programa de trabalho dos mecanismos
do Protocolo de Kyoto.
A 5ª COP, realizada em Bonn, na Alemanha entre os dias 25/10/1999 a
05/10/1999, foram decididas questões relativas à implementação do Plano de Buenos
Aires, assim como, questões sobre o Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e
Florestas, capacitação dos países em desenvolvimento e atividades implementadas
conjuntamente em fase piloto.
Houve diversos conflitos e divergências durante a COP6, realizada em
13/11/2000 a 18/11/2000, inclusive, foi nesta época que os Estados Unidos renunciaram
ao Protocolo. Entretanto, houve acordos para estabelecer concessões a fim de agradar os
países em conflito.
Na COP7, realizada em 29/10/2001 a 09/11/2001, em Marraqueche, no
Marrocos, foram definidas as regras operacionais para implementação do Protocolo de
Kyoto.
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Realizada entre os dias 23/10/2002 a 01/11/2002, na cidade de Nova Deli, na
Índia, a COP8 trouxe expectativas quanto à definição das modalidades e dos
procedimentos para as atividades de florestamento e reflorestamento no âmbito do
MDL16, mas não houve nenhum resultado concreto. Entretanto, na COP9, realizada
entre os dias 01/12/2003 e 12/12/2003, na cidade de Milão, na Itália, houve grande
avanço no fechamento das regras que definem o modo como os projetos citados seriam
conduzidos para reconhecimento e obtenção de créditos de carbono.
Na COP 10, realizada no período de 06 a 17/12/2004, em Buenos Aires, na
Argentina, houve discussão quanto à simplificação de procedimentos do MDL, a fim de
permitir a inclusão de pequenos e médios produtores de baixa renda.
A conferência seguinte (COP11) ocorrida em Montreal, no Canadá, entre os dias
28/11/2005 a 09/12/2005, ocorrida após a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto,
serviu para iniciar as discussões sobre o pós-2012, no que tange as novas metas de
redução de GEE, e sobre a troca de conhecimentos e análise estratégica de abordagens
para ações de cooperação de longo prazo.
Na Conferência das Partes (COP12 e MOP2) realizada em Nairóbi, no Quênia,
tratou-se sobre a prorrogação dos compromissos assumidos em Kyoto para um segundo
período a partir de 2013, assim como, foi discutida a inclusão de compromissos
concretos para os países em desenvolvimento na redução de GEE.
Nesta conferência também foi tratado do Fundo de Adaptação que é constituído
pelo valor correspondente a 2% dos créditos advindos de atividades no âmbito do MDL.
Entre 03 e 15/12/2007 (COP13/MOP3) houve conferência das partes em Bali, na
Indonésia, cujo objetivo foi traçar as linhas gerais das metas e dos compromissos na
segunda fase do protocolo de Kyoto. Porém, o bloco liderado pelos Estados Unidos
atuou no sentido de evitar qualquer forma de comprometimento que não fosse
voluntário. Países industrializados também exigiram que os países em desenvolvimento
assumissem metas para redução de GEE.
Realizada em dezembro de 2008, na Polônia, a COP 14, mostrou uma mudança
de postura dos países em desenvolvimento, como Brasil, China, México e Peru, que
apresentaram propostas concretas de redução de emissão de GEE, porém, a falta e
consenso e a crise econômica, foram óbices ao estabelecimento de um compromisso
articulado pelo combate às mudanças climáticas.

16

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
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Na COP15, de acordo com informações contidas na página Desenvolvimento
Sustentável (2012), realizada em Copenhague, na Dinamarca, em dezembro de 2009, foi
estabelecido um acordo sem aprovação unânime com destaque para os seguintes pontos:
- O acordo é de caráter não vinculativo, mas uma proposta adjunta ao acordo
pede para que seja fixado um acordo legalmente vinculante até o fim do
próximo
ano.
- Considera o aumento limite de temperatura de dois graus Celsius, porém
não especifica qual deve ser o corte de emissões necessário para alcançar essa
meta
- Estabelece uma contribuição anual de US$ 10 bilhões entre 2010 e 2012
para que os países mais vulneráveis façam frente aos efeitos da mudança
climática, e US$ 100 bilhões anuais a partir de 2020 para a mitigação e
adaptação. Parte do dinheiro, US$ 25,2 bilhões, virá de EUA, UE e Japão.
Pela proposta apresentada, os EUA vão contribuir com US$ 3,6 bilhões no
período de três anos, 2010-12. No mesmo período, o Japão vai contribuir
com US$ 11 bilhões e a União Europeia com US$ 10,6 bilhões.
- O texto do acordo também estabelece que os países deverão providenciar
"informações nacionais" sobre de que forma estão combatendo o
aquecimento global, por meio de "consultas internacionais e análises feitas
sob
padrões
claramente
definidos".
- O texto diz: "Os países desenvolvidos deverão promover de maneira
adequada (...) recursos financeiros , tecnologia e capacitação para que se
implemente
a
adaptação
dos
países
em
desenvolvimento"
- Detalhes dos planos de mitigação estão em dois anexos do Acordo de
Copenhague, um com os objetivos do mundo desenvolvido e outro com os
compromissos voluntários de importantes países em desenvolvimento, como
o
Brasil.
- O acordo "reconhece a importância de reduzir as emissões produzidas pelo
desmatamento e degradação das florestas" e concorda promover "incentivos
positivos" para financiar tais ações com recursos do mundo desenvolvido.
- Mercado de Carbono: "Decidimos seguir vários enfoques, incluindo as
oportunidades de usar os mercados para melhorar a relação custo-rendimento
e para promover ações de mitigação.

Na COP16, realizada em Cancun, no México, iniciada em novembro/2010,
houve vários acordos fechados, dentre os quais se destaca a criação do Fundo Verde do
Clima, para administrar os recursos financeiros que os países desenvolvidos se
comprometeram a contribuir; a manutenção do limite de 2ºC na elevação da temperatura
média em relação aos níveis pré-industriais (BRASIL.GOV.BR, 2012).
Pela COP17, ocorrida em Durban, na África do Sul, em dezembro de 2011, foi
estabelecida a Plataforma de Durban que prevê um calendário para criar um novo
protocolo, outro instrumento legal ou um resultado acordado com força legal em 2015
para começar a valer a partir de 2020. Neste instrumento, todos os países do mundo
terão de se comprometer a metas obrigatórias de redução de emissões, afastando a
barreira que existia entre países desenvolvidos e em desenvolvimento (ANGELO,
2012).
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Em Doha, no Catar, houve a COP 18 em 2012, na qual os representantes de
cerca de 193 países definiram pela revalidação do Protocolo de Kyoto até 2020, como
medida de destaque. Neste quadro, observam-se que as discussões sobre o clima vem
demonstrando um menor interesse nas agendas dos países, em razões dos resultados
pouco satisfatórios.
A COP19 está prevista para ocorrer no final de 2013 em Varsóvia.
4.2

Política energética e o clima
A diversificação da matriz energética para inclusão e ampliação da participação

de energias renováveis, parte de um planejamento de longo prazo, isto é, precisa ser
desenvolvida tendo em mente o futuro, visto que são necessários vultosos
investimentos, educação, pesquisas e entre outros., considerando a consolidada
plataforma fundada em combustíveis fósseis, na qual as nações desenvolvidas ou em
desenvolvimento permanecem investindo.
A energia eólica e solar fotovoltaica foram às fontes de energia renovável que
mais cresceram em 2010 e permanecem com esta tendência em 2011, apesar da crise
econômico-financeira que assolou o mundo em 2008 e tem seus reflexos até a presente
data.
Assim, no âmbito da utilização das fontes de energia para geração de energia
elétrica, observa-se um incremento na participação das energias renováveis, como forma
de obtenção de segurança energética.
Porém, o setor de transportes aparenta não seguir a mesma tendência, pois o
Brasil, após o etanol, tem investido pouco nas demais fontes. Destaca-se que o próprio
etanol vem sofrendo perda de competitividade em razão da manutenção de preços da
gasolina de forma artificial em razão das preocupações do governo com os possíveis
impactos negativos do aumento de seus preços no mercado interno, dentre eles a
inflação.
Malu Gaspar (2013), ao comentar sobre os problemas financeiros da Petrobrás
em decorrência das interferências do governo federal, conclui que:
... Nos últimos anos, o preço artificialmente baixo da gasolina levou os
motoristas a deixar de abastecer os carros flex com álcool, provocando um
quebradeira nas usinas e demissão de milhares de trabalhadores. Agora, o
mesmo estímulo que ajudaria a Petrobrás é o que pode reavivar o setor. Mas,
se demorar demais, periga não acontecer nem uma coisa nem outra.

Cita-se

também,

a

utilização

de

incentivos

tributários

na

indústria

automobilística, com exigências de contrapartida da variável ambiental, como a
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construção de veículos com mais eficiência energética, e o desenvolvimento
tecnológico, nos termos do Decreto 7.819/2012 que ambiciona em seu art. 1º:
O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO tem como objetivo
apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao
meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das
autopeças, nos termos deste Decreto.

Porém, apesar das pretensões do INOVAR-AUTO acima descritas, o incentivo
fiscal orienta o desenvolvimento tecnológico a buscar veículos automotores com maior
eficiência energética expressa em quilômetros por litro, não importando o tipo de
combustível líquido. Assim, o de origem fóssil, com um mercado consolidado, recebe o
mesmo incentivo de outros de fonte renovável (etanol e biodiesel) e, a priori, afasta os
veículos exclusivamente elétricos, apesar de abrir possibilidades para o veículo híbrido.
Destaca-se, ainda, a atenção dada pelo governo brasileiro na busca do petróleo
que se encontra na área do pré-sal, que incrementará a matriz energética com mais
combustíveis fósseis.
Por este motivo, o setor de transportes também deveria receber estímulos e
regulação com vistas observar o princípio da segurança energética, cujos objetivos
podem ser observados nos ensinamentos de Claudia Dias Soares (2005):
O objectivo da intervenção pública pode traduzir-se essencialmente nos
seguintes aspectos: a redução do custo dos sistemas de energia renovável,
abrindo caminho a um futuro no qual estas tecnologias sejam financeiramente
viáveis, a neutralização dos incentivos atribuídos às energias tradicionais e a
consideração dos custos e benefícios ambientais que não são contabilizados
através dos métodos tradicionais de estabelecimento do preço da energia. A
Agência Internacional de Energia aconselha que a intervenção do Estado se
faça essencialmente a três níveis. Por um lado, recomenda-se que se adoptem
políticas que favoreçam o reflexo dos custos e benefícios ambientais da
produção energética no preço da energia. A complexidade e incerteza, bem
como os custos políticos da intervenção a este nível, que passa em grande
parte pelo uso de instrumentos fiscais, têm obstaculizado maiores progressos
neste domínio. Por outro lado, aconselha-se o apoio ao desenvolvimento de
economias de experiência no domínio das energias renováveis, mediante a
atribuição de apoios públicos a acções de investigação e desenvolvimento e
de incentivos ao uso destas energias. Sugere-se igualmente que se tente
incentivar a redução dos custos de produção em mercados protegidos através
da imposição de um sistema concorrencial de licitação do preço de venda da
energia renovável. Esta técnica permite, simultaneamente, expandir o
mercado em causa e reduzir a despesa pública com a prossecução deste
objectivo. A referida agência recomenda, ainda, que se fortaleça a posição do
consumidor, dando-lhe poder de escolha e permitindo-lhe adquirir energia
renovável.
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Neste contexto, os autores também se alinham com a orientação de eliminar os
subsídios aos combustíveis fósseis, com a realocação para setores que necessitem de
inovação, assim como, a criação de um tributo regulatório sobre as fontes emissoras de
carbono, orientando a iniciativa privada para esta nova economia.
Portanto, no contexto da política energética nacional, a questão ambiental está
presente, porém, as preocupações com o meio ambiente aparentam estar tangenciais em
alguns atos do governo, cujos objetivos econômicos possuem um peso mais
característico.
Isto ocorre porque as ações humanas, em geral, variam conforme a motivação
racional, que na contemporaneidade fundamenta-se nos ideais capitalistas, porém, nem
sempre foi este o pensamento, Coulanges (2009, p. 182) cita o seguinte fato, relativo a
batalha de Plateia:
Os espartanos estão posicionados em linha, cada qual no seu lugar de
combate; tem todos um coroa na cabeça, e os flautistas tocam os hinos
religiosos. O rei, um pouco atrás das fileiras, degola as vítimas. Mas as
entranhas não dão sinais favoráveis, e é preciso recomeçar o sacrifício. Duas,
três, quatro vítimas são sucessivamente imoladas. Enquanto isso, a cavalaria
persa se aproxima, lança flechas, mata um número bastante alto de
espartanos. Os espartanos permanecem imóveis, o escudo colocado a seus
pés, sem nem sequer se defenderem dos golpes do inimigo. Aguardam o sinal
dos deuses. As vítimas por fim apresentam sinais favoráveis; os espartanos
erguem então os escudos, pegam a espada, combatem e são vencedores.

Nesta época, a racionalidade estada fundamentada em ideias religiosas, em que
agradar os deuses era o necessário para a prosperidade, a felicidade, a vitória em
batalhas, o entre outros, ou seja, não se poderia pensar em desenvolvimento de uma
sociedade grega ou romana dissociada do culto aos seus deuses, apesar do sacrifício
suportado pelos seus cidadãos.
Assim, pode-se dizer que o Brasil busca fomentar a diversificação da sua
matriz energética com a inclusão de fontes de baixa emissão de carbono, mas, sem
abandonar ou reduzir o consumo dos combustíveis fósseis, necessários a manutenção do
modo de vida capitalista e a base na qual os Estados buscam o seu desenvolvimento.
5

Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS
O lixo é tão velho quanto à humanidade, porém, nem sempre foi um problema,

visto que nas primeiras eras, os resíduos gerados eram largados no solo e seguiam seu
curso natural, pois eram biodegradados pelo meio ambiente. Ele constituía–se de
material orgânico em quantidade inferior a capacidade da natureza de promover sua
transformação e reintegração ao ecossistema.
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Porém, com o progresso, a descoberta de novos materiais e a crescente
urbanização, houve um aumento da quantidade de detritos, ultrapassando a capacidade
natural de absorção, afetando negativamente a qualidade ambiental no local de seus
depósitos.
A ampliação das urbes teve como marco impulsionador a Revolução Industrial
no início do Século XVIII – fase da história da humanidade que passou a ser quase
inteiramente determinada pelo fenômeno do crescimento econômico, melhorando em
dez vezes o padrão de vida das pessoas nas áreas em que esse tipo de crescimento
primeiro se manifestou (VEIGA, 2010, p. 61).
Assim, temos a visão de que a urbanização trouxe progresso e melhorou a
qualidade de vida da humanidade.
Entretanto, apesar desse desenvolvimento e conforto advindos, a migração da
população da área rural para os grandes centros, com a ilusão da solução para os seus
problemas no âmbito rural, esteve associada a questões econômico–sociais, tais como: a
pouca qualificação dos migrantes, que resultou em condições de subemprego, intenso
adensamento populacional e, destarte, aumento das favelas, da pobreza e da
criminalidade (VEIGA, 2010. p. 61), trazendo implicações à saúde, deterioração dos
serviços, inclusive da coleta, transporte, destinação e disposição dos resíduos,
distribuição do parcelamento e ocupação do solo urbano, entre outros.
Paralelamente, a industrialização, cujo fenômeno está intimamente ligado à
noção de desenvolvimento de nossa sociedade, ocorrida nesse mesmo período,
incorporou ao cotidiano das pessoas uma série de novos produtos (dentre eles destaca–
se o onipresente plástico) e serviços, incentivando–nos ao consumo seguido pelo gesto
automático de “sobrou jogou fora”.
James R. Kahn (1995, p. 241) leciona que no passado, não tínhamos a visão do
nosso processo econômico como um ciclo fechado, ou seja, as empresas produziam
bens que eram consumidos. Porém, esse processo utiliza muito mais matéria do que o
bem gerado e posto no mercado, e essa diferença, em sua grande parte, se torna o
resíduo, sem contar aquele gerado pós–consumo.
Um dos principais atores na gestão dos resíduos sólidos são os Municípios, o
que não afasta as competências e os deveres dos Estados e da União nesta matéria, tais
como os repasses de recursos financeiros.
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Assim, na esteira deste entendimento e com o advento da Constituição da
República Federativa de 1988, o Município, elevado a condição de ente federativo,
passou a ter autonomia e competências próprias.
A Constituição da República Federativa de 1988 provocou uma ruptura
institucional significativa na organização dos serviços jurídicos do Estado,
rearranjando–os de modo diverso.
O Município foi alçado a ente federado, com atribuições, autonomia e
competências, aliás, estas mais abrangentes em relação aos demais entes. O que se
justifica, pois é nas cidades que as pessoas vivem, se locomovem, trabalham e
demandam. Nada mais natural que seja nas cidades que se dê corpo às mais diversas
políticas públicas necessárias para o viver em sociedade.
Para cumprir esse papel, competências foram constitucionalmente atribuídas ao
Município: competência genérica em virtude da predominância desse interesse local,
nos termos do artigo 30, I, da CF/88, presumindo–se esse interesse nas demais hipóteses
desse artigo a partir do inciso III; competência suplementar, consoante o artigo 30, II, da
CF/88 e competência para estabelecimento de um plano diretor, observado o artigo 182
da CF/88 (MORAES, 2005, p. 764).
Assim, a municipalização dos serviços hoje é uma realidade e esse ente
federativo cada vez mais ocupa seu espaço no cenário brasileiro, com o mesmo grau de
importância e hierarquia que os Estados, o Distrito Federal e a União, todos igualmente
subordinados tão somente à Constituição da República Federativa de 1988.
Nesse quadro, a gestão dos resíduos sólidos é um serviço sob os cuidados dos
Municípios, cujo entendimento restou consolidado no artigo 10 da Lei n.º 12.305/2010:
Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos
resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das
competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do
Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador
pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.

Porém, isso não afasta a atuação dos Estados e da União, que possuem papéis
importantes na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Os Municípios, deste modo, instituíram taxas para fazer frente às despesas com
a coleta, o tratamento e apropriada disposição dos resíduos sólidos, que, em regra, é
cobrada de cada imóvel localizado em seu território, conforme se depreende do aresto a
seguir.
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De fato, tendo em vista a natureza específica e divisível desse serviço uti
singuli de coleta de lixo, o artigo 77 do Código Tributário Nacional e o artigo 145, II, da
Constituição Federal permitem a instituição e cobrança de tributo da modalidade taxa
pelo simples oferecimento do serviço de sua coleta.
Inclusive, o Egrégio STF entendeu pela possibilidade do Município utilizar
como base de cálculo dessa taxa de coleta de lixo a área construída do imóvel em sua
jurisprudência e, destarte, em súmula vinculante, vide:
Ementa TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE. BASE DE CÁLCULO. COINCIDÊNCIA COM A DO IPTU.
ARTIGO 145 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A corte de origem
deliberou sobre a correspondência entre as bases de cálculo do IPTU e da
taxa de limpeza pública, mesmo não tendo se referido expressamente ao
artigo 145, § 2º, da Constituição Federal. Questão devidamente
prequestionada. 2. A posição adotada pelo Tribunal a quo, contudo,
encontra–se coerente com o decidido pelo Plenário desta Corte, que, no
julgamento do RE 232.393 (Sessão de 12/08/1999) fixou entendimento no
sentido de que ‘o fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de
cálculo do IPTU – a metragem da área construída do imóvel – que é o valor
do imóvel (CTN, artigo 33), ser tomado em linha de conta na determinação
da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base
de cálculo igual à do IPTU.’ 3. Falta de prequestionamento do disposto no
inciso II do mesmo artigo 145 da Constituição. Controvérsia referente à
especificidade e divisibilidade da taxa de limpeza pública não dirimida pelo
Tribunal a quo. Súmulas STF nºs 282 e 356. 4. Agravo regimental
improvido.
STF RE 346695 AgR / MG – MINAS GERAIS AG.REG.NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento:
02/12/2003 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação: DJ 19–12–2003
PP–00083 EMENT VOL–02137–07 PP–01283. (Grifo nossos)
Súmula Vinculante 19
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta,
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

Entretanto, merece destaque, porém, o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal no que tange a taxa de limpeza pública instituída por algumas municipalidades,
pois somente é legítima a sua cobrança se vinculada apenas à contraprestação efetiva de
serviço específico e divisível de coleta domiciliar de lixo, como descrito acima, não
sendo permitida sua cobrança genérica, conforme o seguinte acórdão:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de
Salvador. Taxa de limpeza pública. Taxa vinculada a serviço de caráter
indivisível e universal. Reexame de fatos e provas. Improcedência.
Precedentes.
1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser ilegítima a
cobrança de taxa de coleta de lixo e limpeza pública que se encontra
vinculada não somente à remoção de lixo domiciliar, mas também à limpeza
de logradouros públicos, serviço esse de caráter indivisível e universal.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos
autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.
Decisão
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A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. 1ª Turma,
7.2.2012.
RE 575022 AgR/BA – BAHIA AG.REG. NO
EXTRAORDINÁRIO.
Relator(a):
Min.
DIAS
Julgamento: 07/02/2012. Órgão Julgador: Primeira Turma

RECURSO
TOFFOLI.

Por sua vez, a própria Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê
outras formas de financiamento dos serviços de coleta de lixo, por meio de repasses da
União ou dos Estados, que, atuando nesse papel de financiador, possuem recursos
institucionais para coordenar as escolhas dos governos locais (ARRETCHE, 2004. p.
23).
Portanto, pode-se inferir que existem recursos para viabilizar a execução da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, apesar de finitos e, inicialmente, incapazes
de atender os pesados investimentos necessários à completa implantação do PNRS, são
essenciais para o cumprimento do comando do artigo 225 da CF/88.
Bruno Meyerhof Salama (2010, p. 22) leciona:
A noção de escassez traz uma série de implicações para o estudioso, o
profissional e o pesquisador em Direito. Uma delas – talvez a mais dramática
– diz respeito ao fato de que a proteção de direito consome recursos. Ou seja,
ou os direitos são custosos ou não têm sentido prático. Para ficarmos com os
exemplos mais evidentes: o direito à saúde só tem sentido prático na medida
que a sociedade, através dos entes privados ou do Estado, possa dispor dos
recursos necessários para prover hospitais, alimentação, higiene, etc., o
direito à propriedade privada só tem sentido prático se o Estado for capaz de
garanti–la; e assim por diante.

Destaca–se, ainda, que além dos recursos financeiros limitados, há a escassez
de pessoal qualificado e capacitado nesses entes federados capazes de organizar e gerir
a operação desses serviços.
Nesse contexto, muitos Municípios, que atuavam de forma direta na prestação
dos serviços ligados a gestão dos resíduos sólidos, têm efetivado contratações de
empresas, ou seja, migrando para execução indireta.
Pode-se dizer que a execução indireta de serviços ligados aos resíduos sólidos
urbanos teve início no Brasil em 1965 com o contrato assinado com a empresa
Terraplenagem e Pavimentação Ltda. – TERPA para atuar no bairro do Brooklin na
cidade de São Paulo (BARTHOLOMEU. CAIXETA–FILHO. 2011. p. 211).
Desde então, houve um incremento da atuação da iniciativa privada no setor,
porém, isso não ocorreu de forma uniforme em todo Brasil, visto que, enquanto na
região Norte mais de 85% do manejo é gerenciado por entidades da administração, na
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região Sul, há predominância de empresas privadas detendo 56,3% do setor. Nas demais
regiões ainda existem a predominância do Poder Público – cerca de 75% no Nordeste e
Centro Oeste e 65% na região Sudeste, de acordo com Bartholomeu e Caixeta-Filho
(2011, p. 211).
Sob a óptica da atuação direta da administração pública, observa–se que a
mesma encontra–se submetida a pressões políticas, assim como, opera sem o peso da
concorrência, motivo pelo qual, nem sempre tem sua atuação voltada para o aumento à
eficiência e redução dos custos com a qual as empresas privadas operam, o que pode
estar incentivando essa mudança de paradigma na gestão dos resíduos sólidos.
Diante desse quadro, é possível visualizar a tendência de transferir para a
iniciativa privada, a execução dos serviços relacionados aos resíduos sólidos.
No Município de Belo Horizonte, a iniciativa privada predomina nos serviços
de varredura, coleta, depósito e, disposição de resíduos sólidos, por meio de contratos
firmados com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), autarquia municipal
criada pela Lei n.º 2.220 de 27 de agosto de 1973.
Porém, por meio da Ação Civil Pública n.º 00391–2007–018–03–00–9, o
Ministério Público do Trabalho obteve sentença determinando à SLU contratação,
mediante concurso público, de empregados públicos para a realização das atividades
relacionadas à limpeza urbana, vedando–lhe a terceirização, nos seguintes termos:
Julga–se procedente em parte a Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de SLU –
SUPERINTEDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA, autarquia municipal,
observando–se estritamente os Fundamentos supra os quais integram esse
‘Dispositivo’, para determinar à requerida que contrate empregados públicos
mediante realização do concurso público nas atividades de limpeza urbana
(varredura, coleta, depósito e, tratamento de lixo) e se abstenha de contratar
tais empregados públicos interpostas empresas, sob pena de multa de R
$5.000,00 por empregado contratado desta forma; que após a aprovação de
empregados públicos em concurso público, afaste os trabalhadores
contratados através de interpostas empresas, substituindo–os pelos
aprovados, sob pena de multa diária de R$5.000,00...

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região confirmou a r. sentença,
negando provimento ao recurso interposto pela SLU, cujo voto extrai–se o seguinte17:
Por todo exposto, a conclusão a que se chega é no sentido de que as Leis n.
9.011/05 e 9.329/07 tiveram o intuito de respaldar a intermediação ilícita de
mão–de–obra pela SLU e, por consequência, burlar a exigência
constitucional de contratação pelo Poder Público através de concurso público,
o que deve ser prontamente combatido pelo Ministério Público e pela Justiça
Apresentado o RR – 39100–55.2007.5.03.0018 ao TST, o mesmo ainda se encontra pendente
de julgamento. TST. Disponível em: <http://ext02.tst.jus.br/pls/ap01/ap_red100.resumo?num_int=678393
&ano_int=2009&qtd_acesso=8772845&novoportal=>. Acesso em 22 out 2013.
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do Trabalho, por ofender de forma direta a Constituição da República, não se
verificando a suposta ofensa aos artigos 5º, inciso II, 18 e 169 da
Constituição da República.
“Nesse passo, tem–se que a r. decisão de primeiro grau, ao determinar à
requerida que contrate empregados públicos mediante realização do concurso
público nas atividades de limpeza urbana e se abstenha de contratar tais
empregados por interpostas empresas, restabeleceu a ordem constitucional
violada, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Destaca–se que o entendimento do TST encontra–se consubstanciado na
Súmula n.º 33118 que permite, forma excepcional, a terceirização de serviços.
Por fim, a Lei n.º 12.305/2010 estabelece como instrumento de execução do
PNRS o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os
entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos
custos envolvidos no manejo dos resíduos.
Assim, temos que o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos encontra–se
dentro dos serviços prestados pelos Municípios, seja pela atuação direta da
administração ou por meio da contratação de empresas, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
Esses entes federativos, mediante seus recursos próprios e os originários de repasses dos
Estados e da União por meio dos instrumentos e comandos previstos na Lei n.º
12.305/2010, devem orientar essa atividade dentro do comando constitucional de meio
ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida e demais normas da Política
Nacional do Meio Ambiente.
Considerando uma gestão que vislumbre os resíduos com potenciais
energéticos, a União, pela sua competência e atribuições nesta matéria, deverá indicar
os caminhos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, entretanto, na sua versão de 2012,
18

Súmula nº 331 do TST. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova
redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) – Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e
31.05.2011
I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando–se o vínculo diretamente
com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
II – A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego
com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (artigo 37, II, da CF/1988).
III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102,
de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade–
meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade
subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação
processual e conste também do título executivo judicial.
V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas
mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações
da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais
e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da
condenação referentes ao período da prestação laboral.
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observam-se diretrizes para aproveitamento do biogás, por expressa determinação do
art. 15, IV da Lei 12.305/2010, não adentrando nas demais alternativas energéticas
possíveis para aproveitamento do resíduo.
O Plano Decenal de Energia, por sua vez, mostra-se mais ousado, ao
demonstrar o potencial energético de alguns resíduos, como na indústria da cana de
açúcar, cujo setor utiliza o bagaço de cana para gerar energia, e a lixívia19.
Deve-se destacar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece
objetivos visando a não geração e redução da produção de resíduos, assim como,
medidas para reutilização e reciclagem dos mesmos para reintegrá-los no ciclo
produtivo, portanto, a utilização de produtos descartados como fonte de energia não é
uma preocupação central da PNRS, pois se mostra como uma das formas de disposição
ambientalmente adequada.
Por outro lado, a legislação determina a ideia de esgotar os demais meios de
disposição, como uma ordem preferencial, pelo que se depreende do art. 3º VII e os
princípios previstos no art. 6º e os objetivos do art. 7º, todos da Lei 12.305/2010 e
expressamente no art. 9º do mesmo diploma normativo, nos seguintes termos: “Na
gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”.
O Decreto 7.404/2010, por sua vez, determina em seu art. 37, que a
recuperação energética dos resíduos será disciplinada em ato conjunto dos Ministérios
do Meio Ambiente, Minas e Energia e das Cidades, excluído o aproveitamento do
biogás de aterros sanitários.

19

Lixívia (black liquor): A lixívia negra ou licor negro é um subproduto resultante da operação da
digestão da celulose pelo processo ao sulfato. Sua composição é de 95 a 98% das substâncias que
entraram no digestor. Na etapa de digestão da madeira, utiliza-se uma solução, denominada lixívia
branca, contendo hidróxido de sódio, sulfeto de sódio e carbonato de sódio, onde a matéria prima,
constituída de cavacos de madeira, é imersa. A ação desses produtos, em conjunto com a elevação da
temperatura e pressão, induz a catálise das reações de quebra de cadeias moleculares mais longas
presentes nas fibras vegetais. Como subprodutos da digestão tem-se a geração da lixívia negra, além da
liberação de certas substâncias tais como, por exemplo, resinas, ceras, álcoois, terebentina, etc; cuja
composição varia em função da espécie de madeira utilizada. Podemos considerar a lixívia negra como
um sistema bifásico, sendo uma fase líquida e outra sólida. A fase líquida, com 80% do volume, é
constituída por compostos orgânicos, lignina (responsável pela cor negra), sais oriundos da lixívia branca
e as substâncias presentes na própria madeira variando com a espécie utilizada. A parte sólida é
constituída por resíduos de madeira digerida. Assim sendo, a maior porção da lixívia negra se constitui de
matéria orgânica oriunda da digestão da madeira, o que facilita a ação das bactérias decompositoras que
esgotam o oxigênio dissolvido presente no efluente (DIAS, 2003).
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Entretanto, a ausência do ato conjunto previsto acima, não impede que o
resíduo sólido urbano possa ser efetivamente utilizado como fonte de energia, como
será posteriormente aprofundado.
5.1

Gerenciamento dos resíduos sólidos
A lei 12.305/2010 positivou vários princípios a orientar a política nacional de

resíduos sólidos, alguns nascidos no Direito Ambiental e de outros ramos do Direito, em
seu art. 6º, dos quais alguns também possuem aplicação na PNMC, vide:
Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
I - a prevenção e a precaução;
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as
variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde
pública;
IV - o desenvolvimento sustentável;
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a
preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as
necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo,
equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor
empresarial e demais segmentos da sociedade;
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um
bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de
cidadania;
IX - o respeito às diversidades locais e regionais;
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.

Um aspecto importante trazido pela Lei n.º 12.305/2010 é a adoção do termo
“resíduo sólido” em substituição a conceituação usual de “lixo”. Apesar dessas palavras
tenderem a significar a mesma coisa, a palavra lixo, do ponto de vista econômico, “é o
resto sem valor, enquanto resíduo é meramente resto”(FIORILLO, 2011. p. 348).
Assim, utilizando–se dos conceitos trazidos pelo artigo 3º, XV da Lei da
PNRS, podemos dizer que o lixo é conceituado como rejeito, ou seja, “resíduo sólido
que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por
processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra
possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada”.
Nesse contexto, o resíduo sólido possui valor econômico e, assim, o mesmo
pode ser utilizado em negociações comerciais, e delas, obter da recursos financeiros
para subsidiar o seu próprio gerenciamento.
A Lei n.º 12.305/2010 classifica os resíduos sólidos quanto a sua:
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Origem como: a) domiciliares; b) limpeza urbana; c) sólidos urbanos;
d) estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; e) serviços
públicos de saneamento básico; f) industriais; g) serviços de saúde; h)
construção

civil

i)

agrossilvopastoris; j)

serviços

de

transportes; k) mineração.


Periculosidade como: a) perigosos: aqueles que, em razão de suas
características

de

inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à
qualidade ambiental, de acordo com Lei, regulamento ou norma
técnica; b) não perigosos: aqueles não enquadrados na definição de
perigosos.
A classificação efetivada pela Lei da PNRS permite ao gestor prever a melhor
alternativa disponível para gerenciamento do resíduo, entretanto, boa parte da
problemática encontra–se a cargo das pessoas, empresas, instituições e do Estado que
devem efetivar a separação dos resíduos antes da coleta e destinação final, pois a
ausência de um programa de coleta seletiva reduz a eficiência das operações e as tornam
vulneráveis, em razão do elevado índice de contaminação dos resíduos potencialmente
reaproveitáveis.
Com isto, retornamos ao comando constitucional que impõe ao Poder Público e
à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e
futuras gerações20, o qual traz fundamenta as questões de cooperação entre os entes
federativos e a sociedade, em especial o segmento da iniciativa privada, para o
gerenciamento dos resíduos, assim como, o desenvolvimento sustentável e a utilização
de tecnologias ecoeficientes.
A Lei 12.305/2010 também faz considerações à princípios relacionados a
gestão propriamente dita dos resíduos, em razão da sua complexidade e da diversidade
de atores necessários para a sua concretização eficaz.
Alguns dos princípios elencados também encontram guarida em outras
políticas nacionais, como aqueles tratados no âmbito da PNMC.
O princípio do poluidor pagador também está previsto em âmbito
constitucional, no artigo 225, §3º, que tem a seguinte redação: “as condutas e atividades

20

Artigo 225 da CR/88
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consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados”.
Por este princípio, nos ensinamentos de Borges, Mello & Oliveira (2010), cabe
ao:
... poluidor cabe arcar com as despesas advindas da prevenção dos danos
ambientais que sua atividade possa causar. Em um momento posterior, o
princípio determina que, se os danos ao meio ambiente restarem
concretizados em razão da atividade desenvolvida, deverá o poluidor se
responsabilizar pela reparação de todo o prejuízo ambiental efetivamente
ocasionado.

O princípio do poluidor pagador poder ser visto como um meio de alocação da
responsabilidade para a atividade econômica, tais como os custos de prevenção,
controle e reparação. Não devendo ser entendido como uma autorização para poluir.
Aqueles autores apresentam o princípio do protetor recebedor como uma
complementação, defendendo o seguinte:
O princípio atuaria como uma preciosa complementação àquele relacionado à
responsabilização do Poluidor-Pagador, ao determinar que as pessoas físicas
ou jurídicas que atuem com responsabilidade na busca da preservação
ambiental devam ser premiadas com algum benefício, visto colaborarem em
prol de toda a coletividade na concretização e na garantia do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Entrementes, deve-se observar o princípio da prevenção, que nas lições de
Sampaio (2003, p. 70), “é a forma de antecipar-se aos processos de degradação
ambiental, mediante adoção de políticas de gerenciamento e de proteção dos recursos
naturais”.
O art. 3º, VII da Lei n.º 12.305/2010 elenca os tipos de destinação final
ambientalmente adequada a serem observados, porém, o Brasil ainda não consegue
implementá-los na sua integralidade, havendo disposições inadequadas.
5.1.1 Lixões
Uma das formas mais antigas e completamente precária e ambientalmente
inadequada de destinação dos resíduos sólidos são os chamados lixões, em razão da sua
implementação rápida, fácil e com baixos custos, porém, acarretando inúmeros
prejuízos sanitários, econômicos, ambientais e sociais (FIORILLO, 2011p. 359).
No Brasil, em metade dos 5.565 Municípios, os detritos são despejados em
lixões, pontos clandestinos em que tudo é simplesmente jogado, ameaçando a saúde da
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população e do ambiente. Esses depósitos causam ainda mau cheiro e atrai vetores de
doenças, desvalorizando os imóveis que o circundam.
Porém, essa prática encontra óbice na Lei n.º 12.305/2010 que prevê em seu
artigo 47, II a vedação desse tipo de disposição final de resíduos sólidos, salvo os de
mineração, assim como, institui nos seus artigos, 15, V, e 17, V, metas para a
eliminação e recuperação de lixões existentes, associadas à inclusão social e à
emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, de acordo
com o planejamento dos planos de resíduos sólidos.
Entretanto, observa–se a atuação do IBAMA e do Ministério Público propondo
ações contra Municípios, objetivando o imediato cumprimento do PNRS, a exemplo da
Ação Civil Pública – ACP n.º 0008397–18.2011.4.05.8300, em trâmite na 3ª Vara
Federal de Pernambuco, na qual foi deferida antecipação dos efeitos da tutela para que o
ente federado regularize a destinação final dos detritos coletados. Irresignado, o
Município interpôs o AI n.º 0014603–19.2011.4.05.0000, ao qual o Egrégio TRF da 5ª
Região exarou a seguinte decisão monocrática:
O MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA/PE interpõe agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra decisão da MM. Juíza Federal Substituta
Ivana Mafra Marinho, da 3.ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco,
proferida na Ação Civil Pública n.º 0008397–18.2011.4.05.8300, fls.
119/120.Deferiu–se liminar em favor do IBAMA, a de determinar que a urbe
comprove, dentro do prazo de quatro meses, estar depositando os dejetos
sanitários atualmente destinados para lixão público, a céu aberto, para aterro
licenciado pela CPRH, sob pena de astreinte diária equivalente a R$ 100,00
(cem reais). DECIDO. Primeiro, cumpre ressaltar o perigo de demora
inverso, em desfavor da comunidade local, tendo em mente todos os males
potencialmente ameaçadores à saúde coletiva origináveis de lixão a céu
aberto, quadro a exigir a mais célere extirpação da realidade fática, motivo
por que não acolho, de plano, a alegação de empecilhos operacionais para
cumprir a obrigação de fazer imposta pela liminar, notadamente quando a
situação se arrasta desde 2005. Aliás, julgo que a urbe deve demonstrar ao
menos a postura diligente de solucionar o problema ambiental. Na
eventualidade de se deparar com a impossibilidade de cumprir a liminar, aí
sim, de forma concreta, indicando o óbice, e não simplesmente de maneira
genérica, abstrata, cientificar a douta Magistrada para solicitar as medidas
cabíveis, quiçá até a prorrogação do prazo. Segundo, a multa diária é
extremamente razoável, módica diria, diante da grave questão, semelhante
em vários municípios por todo o país. Para encerrar esse momento de exame
preambular, trago à colação o seguinte aresto: CONSTITUCIONAL.
AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. LIXÃO. APRESENTAÇÃO DE
PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO E DE PROJETO DE
RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO. MULTA FIXADA. AGENTE PÚBLICO. EXTENSÃO DA
ASTREINTES AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO. POSSIBILIDADE. GESTOR. AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA.I – ‘É competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.’ (Artigo
95

23, inciso VI, DA CF/88). II – Responsabilidade do Poder Público Municipal
no que se refere à proteção dos direitos fundamentais ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e do direito à saúde. Situação em que a
concretização desse dever se traduz na instalação de um aterro sanitário. III –
Ao Poder Judiciário cabe, embora excepcionalmente, a imposição da
implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando a
omissão perpetrada comprometa a própria integridade dos direitos sociais
igualmente protegidos pela Carta Magna vigente. IV – Quando o réu é pessoa
jurídica de direito público interno, é possível que a sanção cominada alcance
também o gestor público, de modo a assegurar o cumprimento da decisão. V–
Contudo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a
cominação de astreintes ao gestor deve ser precedida obrigatoriamente da sua
convocação aos autos, para que seja oportunizado a esse o direito de defesa.
VII– Apelação e remessa oficial parcialmente providas, para isentar os
gestores do pagamento de astreintes e multa. (TRF da 5.ª Região, Apelação
Cível n.º 508.909–PB, relatora a Desembargadora Federal Margarida
Cantarelli, Quarta Turma, unânime, julgado em 08.02.2011, DJe de
10.02.2011)Posto isso, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Intime–se o agravado para ofertar contraminuta. Publique–se. Após, dê–se
vista ao MPF. Recife, 26 de outubro de 2011.JOSÉ MARIA LUCENA,
Relator.

A questão também está sendo discutida nos autos da ACP n.º 0007246–
17.2011.4.05.8300 em face do Município de Paulista, em trâmite na 6ª Vara Federal de
Pernambuco, tendo obtido decisão antecipatória de tutela para que o ente federado
regularize a disposição final dos resíduos sólidos, desde que observadas as normas
vigentes. Diante disso, o réu interpôs o AI nº 0016423–73.2011.4.05.0000, porém, o
Tribunal Regional Federal não lhe concedeu efeito suspensivo, mantendo o dever do
Município de atender os ditames legais e normativos no que tange à destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.
5.1.2 Aterro Sanitário
Fiorillo (2011. p. 359) informa que “aterros sanitários são os locais
especialmente concebidos para receber lixo e projetados de forma a que se reduza o
perigo para a saúde pública e para a segurança”.
Os aterros sanitários utilizam uma área extensa, na qual o solo é preparado com
mantas impermeabilizantes para evitar a contaminação do lençol freático, permitindo a
drenagem dos líquidos provenientes da decomposição do material orgânico, também
chamado de chorume.
Nesses aterros, os resíduos são depositados e confinados após sua compactação
por máquinas que reduzem seu volume, são espalhados e amassados sobre o solo, antes
de serem cobertos por uma camada de terra, minimizando os odores e a proliferação de
insetos (COPOLA, 2011).
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Os aterros sanitários, cujo acesso é controlado, apresentam sistemas de:
impermeabilização da sua base; cobertura diária e final; drenagem e tratamento de
percolados21; drenagem e queima de gases.
Essa atividade22 é conceituada como forma de disposição final ambientalmente
adequada, desde que sejam observadas as normas operacionais específicas de modo a
evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, assim como, minimizar os
impactos ambientais adversos.
A disposição de resíduos sólidos em aterros sanitários tem potencial evidente
de causar graves danos ao meio ambiente, portanto, de acordo com o artigo 10 da Lei
n.º6.938/81, e também de acordo com o artigo 60 da Lei n.º 9.605/98, a atividade
somente poderá ser exercida após prévio licenciamento ambiental.
A Lei n.º 12.305/2010 confirma essa obrigatoriedade em seu artigo 19, §4º, ao
estabelecer que a existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos
não exime o Município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros
sanitários pelo órgão competente do Sisnama.
Reforçando essa necessidade de licença ambiental está a Resolução Conama
n.º 237/1997, a qual estabelece que as atividades de “tratamento e destinação de
resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas” estão sujeitas a
prévio e obrigatório licenciamento para poderem ser exercidas.
No caso de pequenos aterros sanitários, onde a disposição diária de resíduos
não excede 20 toneladas/dia, o licenciamento dos tais aterros sanitários deve se pautar
pelas disposições da Resolução nº 404/2008, do Conama.
Essa Resolução dispõe justamente acerca do licenciamento ambiental dos
sistemas de disposição final dos resíduos sólidos gerados em Municípios de pequeno
porte desde que os detritos sejam de origem domiciliar, de serviços de limpeza urbana,
de resíduos de serviços de saúde, bem como de resíduos sólidos provenientes de
pequenos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços.
Por sua vez, o Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, por meio
da Deliberação Normativa n.º 74, de 09 de setembro de 2004, com a redação dada pela
Deliberação Normativa Copam nº 143 de 25 de novembro de 2009, estabelece os
De percolar. (latim percolo, –are, coar, filtrar). v. tr: Passar um líquido através de interstícios de uma
substância porosa ou pulverizada, para o filtrar ou para com ele extrair componentes solúveis dessa
substância. = LIXIVIAR. PRIBERAM. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em:
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=escória. Acesso em 06/02/2012.
22
Artigo 3º, VII da Lei n.º 12.305/2010.
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critérios para classificação de empreendimentos e atividades modificadoras do meio
ambiente passíveis de autorização ou de licenciamento ambiental em Minas Gerais,
prevendo aos locais de disposição final de resíduos sólidos urbanos o seguinte:
E–03–07–7 Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos.
Porte Poluidor/ Degradador:
Ar: M Água: G
Solo: M Geral: M
Porte:
Quantidade Operada < 15 t/dia
Quantidade Operada > 250 t/dia
Os demais

: Pequeno
: Grande
: Médio

Porém, é vedada sua utilização para disposição final de resíduos considerados
perigosos, ou seja, somente é permitido àqueles que tenham características similares aos
gerados em domicílios, bem como aos resíduos de serviços de saúde que não requerem
tratamento prévio à disposição final, nos termos da regulamentação técnica dos órgãos
de saúde e de meio ambiente, conforme RDC Anvisa 306/2004 e Resolução Conama
n.º 358/2005, que versam sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.
Convém recordar que a competência do Conama para estabelecer e criar
padrões e parâmetros ambientais de operação e funcionamento de estabelecimentos está
prevista na Lei n.º 6.938/81.
5.1.3 Compostagem
A compostagem trabalha com matéria orgânica, que pela atuação de
microorganismos aeróbios e anaeróbios, é transformada em composto a ser utilizado
como adubo ou fertilizante do solo.
Assim como nos demais procedimentos, é essencial, para o êxito dessa
destinação, a correta separação da matéria orgânica passível de ser submetida a esse
processo, visto que a presença de outros resíduos ou rejeitos pode ocasionar poluição do
solo.
É importante destacar que as usinas de compostagem podem exalar um
desagradável odor caso não sejam adotados sistemas para controle da emissão de gases
e exigem certa extensão de área, limitando os locais de sua instalação.
A Lei n.º 12.305/2010 prevê a compostagem como método ambientalmente
adequado para destinação final dos resíduos, consoante definição do artigo 3º, VII,
assim como, insere, no artigo 36, V, a determinação de utilização desse procedimento,
observado o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.
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5.1.4 Produtos recicláveis ou reutilizáveis
Esse método para disposição dos resíduos sólidos também é conceituado por
Fiorillo (2011. p. 361) como reaproveitamento energético indireto.
A reciclagem consiste em transformar uma substância ou um material para uma
nova utilização, enquanto a reutilização consistiria em dar um novo uso a algo.
A visão conceitual de ambos é muito próxima, mas são distintas, entretanto, em
qualquer um deles busca-se o reaproveitamento dos resíduos, tendo como princípio a
coleta seletiva.
Destaca-se que o reaproveitamento dos resíduos é dirigido apenas aos materiais
considerados recicláveis ou reutilizáveis, podendo haver exclusão daqueles cuja origem
os tornam perigosos, como os oriundos da atividade hospitalar.
Além de reduzir a quantidade de resíduos que serão remetidos à disposição
final em aterros sanitários, esse reaproveitamento demonstra possuir eficiência
energética indireta, pois a reutilização e a reciclagem podem gerar novos produtos com
uma redução considerável do consumo de energia, conforme quadro a seguir
(BARTHOLOMEU. CAIXETA–FILHO. 2011. p. 101):
Produto
Alumínio
Plástico
Aço
Papel
Vidro
Tabela 02 – Eficiência energética

Redução do consumo energético (%)
95
90
74
71
13

A reciclagem foi estabelecida como um dos principais objetivos da PNRS,
consoante o artigo 7º, II, e VI, da Lei n.º 12.305/2010, havendo diversas disposições
nesse diploma normativo regulando e incentivando-a.
Porém, esse método sofre limitações, pois seu processamento exige separação
do material previamente, sob pena de provocar contaminação dos recicláveis e
reutilizáveis, destarte, redução do seu valor no mercado ou a inviabilização do seu
reaproveitamento.
Outro óbice é a inviabilidade econômica do produto passível de reciclagem ou
reutilização, que pode ocorrer pela ausência de tecnologia necessária ou de elevados
custos logísticos.
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Assim, a sociedade é o primeiro grupo de agentes que deve estar envolvida no
contexto, seguido pelo Poder Público que deve dispor de uma logística de coleta e
triagem.
Os catadores são o terceiro ator desse processo e comumente estão inseridos
nos serviços de triagem.
A Lei n.º 12.305/2010 incentiva a criação e o desenvolvimento de cooperativas
de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, assim como determina a
contemplação de programas e ações visando à participação dos mesmos.
Após a triagem, os produtos podem seguir destinos diversos, motivo pelo qual
há necessidade de implantação de uma logística de distribuição dos resíduos
selecionados para os locais onde serão reutilizados.
5.2

Os resíduos sólidos no Município de Belo Horizonte
Por meio do relatório anual de atividades da limpeza urbana de 2010,

elaborado pela Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte (SLU), é
possível visualizar a geração, coleta, transporte, destinação e a composição dos atores
desse mercado de resíduos sólidos na capital mineira de forma sintética.
No ano de 2010, Belo Horizonte possuía uma população residente avaliada em
2.375,151 pessoas, das quais 95% eram atendidas com os serviços de coleta e limpeza
urbana.
O setor privado atuava coletando 91,15% da massa de resíduos sólidos gerados
em média, porém, alguns serviços tinham predominância de atuação direta da SLU,
como na coleta: a) de poda em unidades de recebimento de pequenos volumes; b)
especial23; c) seletiva de orgânicos; d) resíduos sólidos dos serviços de saúde – RSS; e
e) seletiva de papel, metal, plástico e vidro.
No ano de 2010 foram recolhidos 1.500.659,71 toneladas de resíduos sólidos
em Belo Horizonte, sendo 90% encaminhadas ao aterro sanitário, enquanto desta massa
total foi possível a reciclagem de 0,6%, relativo a papéis, metais, plásticos e vidros,
assim como, 9,1% referente aos resíduos da construção civil e demolição e o
aproveitamento de 0,3% de resíduo orgânico, nos dados apurados no relatório da SLU.
23

São aqueles cuja geração diária exceda o volume ou peso fixados para a coleta regular ou os que, por
sua composição qualitativa e/ou quantitativa, requeiram cuidados especiais em pelo menos uma das fases:
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, cujo gerenciamento cabe ao próprio
gerador de resíduo. Disponível em: <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet
&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=slu&tax=22320&lang=pt_br&pg=5600&taxp=0&>. Acesso
em 16 fev 2012.
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O Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) de Macaúbas é o aterro sanitário
que recebeu 77,2% dos detritos em 2010 e se localiza em Sabará.
Esse aterro começou a operar em novembro de 2005, recebendo resíduos
domiciliares e inertes de Belo Horizonte e de várias cidades da região metropolitana.
O CTR Macaúbas ocupa uma área 414Ha, sendo que 96Ha são ocupados pelo
aterro. A área restante é ocupada pelo centro de visitantes, centro administrativo e APPs
(MATOS. MIRANDA, 2012). O restante dos resíduos (22,8%) é destinado ao aterro
sanitário do CTR BR040, localizado no km 513, Bairro Jardim Filadélfia, o qual já
acumulou 25 milhões de toneladas de resíduos em 30 anos de funcionamento
(CHOUCAIR. 2011).
O CTR BR040 incorporou uma planta de aproveitamento energético por meio
do Biogás, a qual foi projetada e construída pelo consórcio italiano Horizonte ASJA24.
O consórcio que construiu a usina tem concessão para exploração do local por
15 anos e já pagou à Prefeitura de Belo Horizonte, em 2008, R$ 16 milhões, referentes
ao contrato de concessão para a exploração do biogás.
Na logística de disposição dos resíduos sólidos de Belo Horizonte aos aterros
sanitários foi implantada uma Central de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTRS)
dentro do CTR BR040, constituída de um estação de transbordo com o fim de otimizar
os custos do transporte entre os locais de coleta e o do aterro sanitário.
Por sua vez, o Município de Belo Horizonte também possui programas de
reciclagem de resíduos sólidos e compostagem, esse, inclusive, mais abrangentes do que
determina a Lei Municipal n.º 9.193/2006.25

24

Consórcio das empresas Asja Brasil Serviços para o Meio Ambiente Ltda. (líder do consórcio com 95%
de participação ) e ARIA.BIZ S.A. (empresa argentina). A líder do consórcio é comandada pela empresa
italiana Asja Ambiente Italia SpA. Disponível em: <http://www.asja.biz/subcategoria.php?id=29>.
Acesso em 05 fev 2013.
25
LEI nº 9.193, DE 19 DE ABRIL DE 2006 – Dispõe sobre a implantação de usina de reciclagem de
resíduos sólidos e dá outras providências.
Art. 1º – Fica o Executivo Municipal autorizado a implantar, em cada administração regional, usina de
reciclagem de resíduos provenientes da construção civil e de resíduos da poda de árvore.
Parágrafo único – Em se tratando da reciclagem proveniente da poda de árvore, o processo deverá gerar
adubo a ser utilizado em horta comunitária, parque, praça e jardim público.
Art. 2º – Cabe ao Poder Executivo, diretamente ou por meio de celebração de convênios, implantar
centros de serviços para produção de agregados provenientes de materiais recicláveis do entulho da
construção civil.
Art. 3º – Cabe ao Poder Executivo, por meio de programas e parcerias com agentes privados envolvidos
na indústria da construção, incentivar o uso de materiais recicláveis na construção de casas populares e
obras públicas.
Art. 4º – Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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A compostagem em Belo Horizonte se utiliza de resíduos orgânicos
provenientes de mercados, supermercados, feiras, sacolões, restaurantes e de poda da
vegetação de áreas públicas.
A capital mineira também criou a Unidade de Recebimento de Pneus (URP),
também denominada de ecoponto. Após o recolhimento, os pneus são transportados
para as indústrias cimenteira, onde são utilizados como fonte de energia para o
processamento do cimento ou laminados para as indústrias de sapatos, tapetes de
automóveis e artefatos de borracha.
6

Gestão energética e de resíduos sólidos: complementares ou inconciliáveis?
A Política Energética – PE (Lei n.º 9.478/1997), a Política Nacional sobre a

Mudança do Clima – PNMC (Lei n.º 12.187/2009) e a Política Nacional de Resíduos
Sólidos – PNRS (Lei n.º 12.305/2010) possuem preocupações e objetos distintos,
entretanto, carregam uma base comum voltada às preocupações no âmbito econômico,
social e ambiental, assim como, orienta a busca de meios para obtenção de um
desenvolvimento sustentável, Dworkin (2002, p. 36), denomina a política como:
...aquele tipo de padrão que se estabelece um objetivo a ser alcançado, em
geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da
comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de
estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudanças
adversas).
Há um inter-relacionamento entre estas políticas, pois as fontes de energia
utilizadas pelo homem, em especial dos combustíveis fósseis, são a principal fonte dos
GEE, de interesse da PNMC, assim como, a PE incentiva a produção de energia da
biomassa, como uma fonte renovável e, portanto, com menor emissão de carbono na
atmosfera considerando o seu ciclo de vida, por sua vez, o aproveitamento energético é
uma destinação final ambientalmente adequada para o resíduo para a PNRS. Neste
quadro, pode-se inferir também, que a destinação final inadequada do resíduo torne-se
uma fonte de GEE, além dos impactos depletivos ao solo e lençóis freáticos, pois a
participação das emissões deste setor em CO2 foi de 92Gg, em 2000, e 110Gg, em 2005,
apesar de ser uma pequena participação nas emissões totais (0,06 e 0,07%,
respectivamente), em termos de CH4 (metano), foi de 1,7Tg nos anos de 2000 e 2005,
“representando a terceira fonte de emissão de metano com participação de 10% em
ambos os anos em relação às emissões totais de metano no Brasil”. (SABBAG.
PEREIRA. FUJIHARA, 2012, p. 574).
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A PNMC, em seu art. 11, prevê a compatibilização das demais políticas aos
seus objetivos, vide:
Art. 11. Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas
públicas e programas governamentais deverão compatibilizar-se com os
princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos desta Política Nacional sobre
Mudança do Clima.
Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em consonância
com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de
mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de
uma economia de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de
energia elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de
transporte interestadual de cargas e passageiros, na indústria de
transformação e na de bens de consumo duráveis, nas indústrias químicas
fina e de base, na indústria de papel e celulose, na mineração, na indústria da
construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em
atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e
verificáveis, considerando as especificidades de cada setor, inclusive por
meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL e das Ações de
Mitigação Nacionalmente Apropriadas - NAMAs.

Mas, para prosseguir nesta linha de raciocínio é preciso verificar se a biomassa
e o resíduo são institutos equivalentes, sob pena do aproveitamento energético destes
não se beneficiarem dos incentivos previstos ao aproveitamento da biomassa.
A PE positivou as seguintes definições em seu art. 6º:
XXIV - Biocombustível: substância derivada de biomassa renovável, tal
como biodiesel, etanol e outras substâncias estabelecidas em regulamento da
ANP, que pode ser empregada diretamente ou mediante alterações em
motores a combustão interna ou para outro tipo de geração de energia,
podendo substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil;
(Redação dada pela Lei nº 12.490, de 2011).
(...)
XXIX - Produção de Biocombustível: conjunto de operações industriais para
a transformação de biomassa renovável, de origem vegetal ou animal, em
combustível; (Incluído pela Lei nº 12.490, de 2011)

Os resíduos possuem a seguinte definição no âmbito da PNRS (art. 3º):
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;

Ab initio, numa rápida observação dos conceitos acima apontados, pode-se
concluir que a definição de resíduo é mais abrangente que a definição de biomassa, pois
no primeiro, poderão existir elementos criados pelo homem de fontes não renováveis,
tais como os próprios derivados do petróleo, da mineração, vidros, entre outros.,
enquanto no segundo versa sobre matéria de origem orgânica.
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Yergin (2011, p. 526) não inclui os resíduos sólidos no seu conceito de
biomassa, mas, parece não demonstrar oposição a sua qualificação como fonte
renovável ao comentar a possibilidade de converter lixo em energia26.
Hinrichs e Kleinbach (2010, p. 623-624) incluem no conceito de energia de
biomassa, os resíduos, ao informar que a mesma “é aquela derivada de matéria viva
como os grãos (milho, trigo), as árvores e as plantas aquáticas; esta matéria também é
encontrada nos resíduos agrícolas e florestais (incluindo os restos de colheita e os
estrumes) e nos resíduos sólidos municipais”.
No que tange a geração de energia elétrica no Brasil, Reis, Fadigas e Carvalho
destacam o seguinte:
No contexto da biomassa, mais recentemente, começaram a ser considerados
no Brasil os sistemas de geração de energia elétrica a partir dos resíduos
sólidos urbanos (lixo). Alguns projetos se encontram em andamento, nas
mais diversas fases, nas grandes capitais ou em municípios de porte
compatível com a aplicação deste tipo de tecnologia. É importante lembrar
que, com vistas a construir um modelo de desenvolvimento sustentável, a
questão do tratamento dos resíduos, de qualquer tipo e proveniência, é hoje
um dos principais desafios da humanidade.

Araújo (2012), também qualifica o resíduo como biomassa:
Em busca da sustentabilidade, as energias renováveis são um instrumento
importantíssimo, tanto visando diminuir a dependência das energias não
renováveis como os combustíveis fósseis, quanto por serem consideradas
energias limpas e, portanto, não emissoras de gases de efeito estufa, que
provocam as alterações climáticas. Dentre os principais representantes das
energias renováveis encontram-se a energia de biomassa, obtida a partir de
matéria animal ou vegetal, ou a produzida a partir dos resíduos orgânicos e
do lixo...

Entretanto, apesar da doutrina incluir o resíduo dentro da fonte de energia da
biomassa, eles não se confundem, pois a biomassa pressupõe a massa pertencente ou
produzida pelos seres vivos, enquanto, parcela dos resíduos encaminhados à disposição
final é composta de elementos produzidos ou transformados pelo homem, muitos
oriundos da mineração, exploração de petróleo, entre outros.
Neste caso, haveria uma limitação dos incentivos do setor de energia somente
aos resíduos efetivamente oriundos da biomassa? Creio que não seja este o objetivo da
política energética e muito menos da PNRS, pois estas políticas, no aspecto do
aproveitamento energético demonstram ser complementares.

26

Garbage-to-energy might count as well, if one thinks of garbage as a renewable resource
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De outro lado, a realidade brasileira não permite que os resíduos sólidos sejam
integralmente separados, apesar de algumas cidades já terem implantado sistemas
parciais de coleta seletiva, de forma que a regra que se impõe é que: existe biomassa nos
resíduos sólidos, portanto, os projetos que utilizam deste recurso como fonte energética
podem receber os incentivos tanto da PE quanto da PNRS ou de ambos.
Assim, não se vislumbra a necessidade de incluir os resíduos sólidos como uma
fonte de energia distinta na Política Energética, devendo receber o tratamento conferido
à biomassa.
A PNRS previu a possibilidade de concessão destes incentivos genericamente
em seu art. 7º XIV27, assim como, a PE em seu art. 1º, VIII e XIV28.
Entretanto, além de considerar os resíduos sólidos como fonte de biomassa
passível de utilização energética, é preciso considerar os princípios que orientam cada
uma destas políticas.
Os princípios jurídicos, além da sua inferência intelectiva no sistema normativo,
permitem uma visão ampla para uma melhor aplicação das normas no caso concreto,
“trata-se, pois, de instrumento necessário para confirmar a integralidade do próprio
direito” (FIGUEIREDO, 2010, p. 123), um alicerce ou fundamento do direito
(MACHADO, 2010, p. 56).
Por sua vez, Dworkin (2002, p. 40), leciona que os princípios “não apresentam
consequências jurídicas que se seguem automaticamente quando as condições são
dadas.”
Sirvinkas (2010, p. 137) destaca o seguinte:
27

Art. 7o São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
(...)
XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a
melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e
o aproveitamento energético;
28
Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos
seguintes objetivos:
(...)
VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos
disponíveis e das tecnologias aplicáveis;
(...)
XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos da produção de
biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, renovável e complementar à fonte hidráulica; (Incluído
pela Lei nº 12.490, de 2011)
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Os princípios servem para facilitar o estudo e a análise de certos fundamentos
estanques do direito. Prestam-se para balizar o procedimento do legislador,
do magistrado e do operador do direito. O princípio pode ser utilizado em
várias ciências, como a matemática, na geometria, na biologia etc., e traz
consigo a noção de início de alguma coisa. Em outras palavras, princípio é o
valor fundamental de uma questão jurídica. É um ponto indiscutível e aceito
pela sociedade. Trata-se de uma verdade inconstestável para o momento
histórico. O princípio, além disso, pode ser modificado com o evolver dos
tempos. Nada é absoluto. A verdade também não é absoluta. Ela deve ser
analisada do ponto de vista de cada momento histórico.
Os princípios são extraídos do ordenamento jurídico. A doutrina, contudo,
arrola uma multiplicidade de concepções de princípios. Para alguns, eles tem
força normativa; para outros, são meras regras de pensamento. Registre-se,
ainda, que os princípios podem ser implícitos, explícitos, inferiores,
superiores, etc.

Portanto, levando-se em consideração que os princípios orientam a atuação do
gestor dentro da busca dos objetivos das políticas públicas, em especial as positivadas
do presente estudo, a PE e a PNRS serão complementares na medida que, na busca dos
seus objetivos, os princípios de cada uma possam ser observados numa gestão conjunta,
assim como, compatibilizando-se com a PMNC.
No âmbito da PE, os resíduos devem ser um insumo com condições de
abastecimento ininterrupto, tanto em quantidade como em qualidade, com preços
relativamente estáveis e razoáveis com vistas a alcançar a segurança energética.
De outro lado, a utilização dos mesmos não afasta e nem diminuem a
importância das demais fontes de energia, sejam elas renováveis ou não, pois a
diversificação da matriz energética também é um objetivo dentro deste princípio.
Para a PNRS, o aproveitamento energético não se mostra como “a solução” para
o problema dos resíduos, ele é uma das formas de destinação ambientalmente adequada,
ou seja, quando não for possível evitar a geração e nem reduzi-la, se não existirem
formas sustentáveis de reutilização ou reciclagem desses produtos descartados pelo
homem, a sua transformação em fonte de energia se apresenta como um possível
caminho, conforme se depreende do seu art. 7º e 9º:
Art. 7o São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
(...)
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de
bens e serviços;
(...)
Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.
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Diante deste quadro, pode-se inferir que há um desestímulo a conversão dos
resíduos em energia? Numa avaliação, pode-se afirmar que quanto menos se aterram
resíduos e quanto mais dele se aproveitam, maior será a sustentabilidade (MINAS
GERAIS, 2012):

Figura 10 – Sustentabilidade na destinação final
Existem também os resíduos perigosos que precisam passar por tratamento
térmico para que percam a sua periculosidade29, antes de terem destinação final, assim
como, há Resolução Conama n.º 316/2002, que dispõe sobre os procedimentos para
funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos.
A questão da energia, que busca a diversificação da matriz energética, é tão
complexa, quanto o gerenciamento dos resíduos sólidos que envolvem um “conjunto de
ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transportes, transbordo,
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos...”30.

29

1.6.1 - O processo de autoclavação aplicado em laboratórios para redução de carga microbiana de
culturas e estoques de microrganismos está dispensado de licenciamento ambiental, ficando sob a
responsabilidade dos serviços que as possuírem, a garantia da eficácia dos equipamentos mediante
controles químicos e biológicos periódicos devidamente registrados.
1.6.2 – Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido na Resolução
CONAMA nº. 316/2002. (Resolução ANVISA – RDC n.º 306, de 07 de dezembro de 2004)
30
Art. 3º, X da Lei 12.305/2010.
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Portanto, o aproveitamento energético dos resíduos é uma medida que atende
tanto a PE quanto a PNRS, assim como, a PNMC, demonstrando a possibilidade
integração destas políticas e permitir uma gestão com uma visão holística das mesmas.
6.1 Tratamento térmico e aproveitamento energético
Será considerado tratamento térmico todo e qualquer processo cuja operação
seja realizada acima da temperatura mínima de oitocentos graus Celsius, consoante
previsão do artigo 2º, III, da Resolução Conama n.º 316/2002, Porém, esta norma versa
sobre o tratamento térmico dos detritos, não regulando a questão do aproveitamento
energético dos mesmos, a qual a PNRS define como destinação ambientalmente
adequada.
Assim, em tese, este normativo ambiental poderia ser afastado quando os
resíduos fossem utilizados como combustível direta ou indiretamente. Porém, a
resolução, que é anterior a PNRS, motivo pela qual deve ser interpretada consoante o
novo ordenamento legal posto, de forma que suas determinações devem ser observadas,
inclusive, no aproveitamento energético, destacando-se que, em algumas situações, o
tratamento e a destinação final para fins de conversão em energia possuem lindes pouco
definidos.
É o caso dos resíduos perigosos, submetidos a tratamento térmico para perda
ou mitigação da periculosidade, cujo excedente de energia produzido pode ser destinado
à transformação em energia elétrica, permitindo um tratamento adequado ao resíduo
sólido e numa fonte alternativa de energia.
O mercado de energia é sensível e estratégico para todos países, os quais
tendem a regular fortemente, a sua produção, distribuição e comercialização, com vistas
a atender a necessidade crescente do seu uso doméstico, nas atividades comerciais
dentre outras.
Portanto, havendo viabilidade econômica, o aproveitamento energético dos
resíduos sólidos possui mercado consumidor capaz de usufruí–lo.
Neste quadro a Resolução n 316/2002 fixa critérios técnicos que devem ser
observados pelas técnicas e tecnologias de aproveitamento energético, assim como, fixa
alguns limites e parâmetros de monitoramento.
A citada resolução, em seu art. 24, também determina a obrigatoriedade de “...
implementação de um programa de segregação de resíduos, em ação integrada com os
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responsáveis pelo sistema de coleta e de tratamento térmico, para fins de reciclagem ou
reaproveitamento, de acordo com os planos municipais de gerenciamento de resíduos”.
Fiorillo (2009, p. 360) conceitua esse procedimento como reaproveitamento
energético direto, pois afirma que:
... respeito ao aproveitamento do potencial energético a partir da queima de
parcela de componentes da massa de resíduos, que serve de combustível para
centrais térmicas. Esse método congrega dois objetivos: a) gerar energia; e b)
solucionar problemas de parte do resíduo sólido”

Por sua vez, merece destaque à vedação da Lei n.º 12.305/2010 que proíbe a
queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados,
salvo quando decretada emergência sanitária, desde que autorizada e devidamente
acompanhada pelos órgãos competentes, nos termos do artigo 47, III, e seu §1º desse
diploma normativo.
De acordo com Bartholomeu e Caixeta–Filho (2011, p. 120):
... a conversão em potência instalada da oferta de energia proveniente do lixo,
conservação e geração pode atingir 10GW, o que Representa 85% da
capacidade de Itaipu e pode atingir 25% do consumo nacional, com custos de
investimento relativamente menores que as alternativas disponíveis.

Sabbag, Pereira e Fujihara (2012, p. 577) informam o seguinte:
Segundo dados do Gabinete de Estatísticas da União Européia (Eurostat,
2011), Alemanha, Suécia e Dinamarca destinam, respectivamente, 1, 3 e 4%
de seu resíduos doméstico para aterros. Nos mesmos países, a utilização de
tecnologias waste to energy atinge 35, 49 e 54%, respectivamente. O restante
dos resíduos são reciclados. A Alemanha é a líder de reciclagem na Europa,
atingindo a marca de 47% do volume total de resíduos sólidos urbanos. No
Brasil, o cenário é bastante diferente. Dados de 2000 indicam que 76% dos
resíduos sólidos urbanos são depositados em lixões a céu aberto, 22% em
aterros sanitários e 2% tem outra destinação, como usinas de compostagem e
de incineração (IBGE, 2000).

Nesse contexto, o calor produzido pelo tratamento térmico do resíduo pode ser
utilizado para aquecimento direto, em processo de vaporização ou para gerar
eletricidade, assim como, dentre outros benefícios, está a esterilização, reduzindo os
riscos de contaminação de uma possível destinação final incorreta; contribui para
ampliação da vida útil dos aterros sanitários, pois reduz o volume dos detritos; amplia a
matriz energética evitando a necessidade de investimento em fontes de energia fósseis e
não renováveis; entre outros.
Por sua vez, tratando-se de atividade potencialmente causadora de degradação
do meio ambiente, a instalação de empreendimentos o aproveitamento energético de
resíduos sólidos exigem o licenciamento ambiental e a submissão aos instrumentos da
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política ambiental, tais como o EIA e o Rima, dentre outros, além de obedecer aos
limites máximos para emissão de poluentes.
Algumas das técnicas ou tecnologias utilizam o tratamento térmico ou
aproveitamento energético direto, tais como a incineração, a gaseificação, o plasma e a
pirólise. Porém, existe a possibilidade de aproveitamento energético sem a utilização de
calor, como no processo de transformação de alguns matérias descartados em
combustível derivado de resíduo (CDR) ou o aproveitamento do biogás em aterros, nos
quais os rejeitos já estão na destinação final.
6.1.1 Incineração
Pela incineração é possível obter energia dos resíduos combustíveis desde que
não excessivamente úmidos. É uma técnica antiga, mas vem sofrendo transformações e
adaptações ao longo do tempo, de modo a minimizar os impactos ambientais e se
adequar as exigências legais, visto que, sem qualquer tratamento, podem se tornar
fontes de emissão de mercúrio, dióxidos e outros gases poluentes.
Atendidas as exigências de caráter ambiental, as usinas de incineração como
recuperação energética são consideradas como uma tecnologia adequada ao tratamento
de resíduos sólidos, de acordo com a Convenção de Estocolmo, como informam
Bartholomeu e Caixeta–Filho (2011, p. 129).
Pela incineração, os resíduos passam por um tratamento térmico numa
temperatura média de 950ºC e os gases quentes são absorvidos por uma caldeira onde
são gerados os vapores que acionam o turbo–gerador capaz de gerar energia elétrica.
Porém, essa tecnologia gera subprodutos como a escória, as cinzas e efluentes
líquidos provenientes da lavagem dos gases. As cinzas do fundo podem ser depositadas
em aterro sanitário comum, pois é material essencialmente inerte. As emissões gasosas e
os efluentes apresentam certo grau de periculosidade pela alta concentração de metais e
dioxinas, as quais podem ser retidas por sistemas de controle de emissões, tais como
filtros. Os materiais sólidos retidos nesses sistemas seguem para os aterros.
6.1.2 Gaseificação
Bartholomeu e Caixeta-Filho (2011, p. 129) definem a gaseificação como “...o
processo no qual a oxidação parcial de um combustível (carvão, petróleo, biomassa,
resíduo ou outros materiais que contenham carbono) é capaz de gerar um gás que pode
ser usado para a produção de energia e produtos químicos.”
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O processo consiste, inicialmente, na trituração dos resíduos sólidos, os quais
são levados ao reator térmico na câmara de gaseificação, onde a biomassa é convertida
em gás a alta temperatura. Esse gás, considerado limpo, permite gerar mais calor que o
procedimento de incineração, motivo pelo qual a gaseificação possui uma eficiência
30% melhor.
6.1.3 Plasma
O plasma, que na física é considerado o quarto estado da matéria, é um meio
gasoso a alta temperatura, que pode variar entre 5.000 a 50.000ºC, em equilíbrio
termodinâmico, eletricamente neutro, mas condutor da eletricidade, constituído em
proporções variáveis, segundo as suas diversas regiões, por moléculas, átomos, radicais
livres, produtos de dissociação, partículas excitadas, íons, elétrons livres e fótons.
Nesse processo ocorre a gaseificação dos resíduos orgânicos, o qual pode ser
utilizado para geração de energia, enquanto a parte inorgânica, que nos incineradores
formam as cinzas, será liquefeita pelas altas temperaturas e quando retirada do reator
formará um subproduto inerte e vitrificado, que pode ser utilizado para diversas
finalidades, tais como: calçamento de ruas, impermeabilização de telhas, matéria–prima
para concreto (BARTHOLOMEU. CAIXETA-FILHO. 2011, p. 132).
Além disso, é o processo mais eficaz para destruição e/ou reutilização de
poluentes, pois a única capaz de destruir quase completamente os furanos31 e dioxinas
presentes nos lixo, além disso, o volume de gases gerado é significativamente menor
que nos incineradores, por se tratar de um processo semelhante a uma pirólise32.
O plasma também permite rapidamente a adição de grandes quantidades de
energia ao processo, sendo, portanto, mais flexível.
Assim, o plasma evita a manipulação do resíduo por pessoas, gera energia
térmica e libera vapor de água e gás carbônico na atmosfera com pouquíssimos
poluentes.
Todos os contaminantes conhecidos podem ser efetivamente tratados na
tecnologia plasma, a qual aceita todo tipo de resíduo sólido e líquido, inclusive
materiais tóxicos e perigosos. Porém, devem ser excetuados os resíduos radioativos, os
quais possuem tratamento e disposição final de acordo com as normas da Comissão
Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
31

Os furanos são moléculas semelhantes às dioxinas e se diferenciam por possuírem um oxigênio a
menos. Ao todo existem 135 moléculas de furanos. (LUFTECH, 2012).
32
Decomposição química de material orgânico que ocorre a elevadas temperaturas e sem a presença de
oxigênio. (PRIBERAM, 2012).
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Das tecnologias citadas, o plasma é a que possui o maior custo de instalação.
Uma planta de plasma, localizada na Flórida, EUA, tem um custo de US$450 milhões
para uma capacidade de 3.000t/dia de detritos (BARTHOLOMEU. CAIXETA-FILHO.
2011, p. 132).
Nesse contexto, cada tecnologia de tratamento térmico, com ou sem
aproveitamento energético, possui vantagens e desvantagens que devem ser
consideradas pela administração a fim de optar pela mais adequada ou por uma solução
das mesmas. Nesse aspecto, orienta o artigo 4º da Resolução Conama n.º 316/2002:
Art. 4º. A adoção de sistemas de tratamento térmico de resíduos deverá ser
precedida de um estudo de análise de alternativas tecnológicas que comprove
que a escolha da tecnologia adotada está de acordo com o conceito de melhor
técnica disponível33.

Assim, em breve síntese, apresenta-se um quadro comparativo das tecnologias
de tratamento térmico e reaproveitamento energético, considerando que parte da energia
gerada é consumida pelo próprio procedimento (BARTHOLOMEU. CAIXETAFILHO. 2011, p. 136-137):
Tecnologia
Incineração

Eficiência
Energética
25%

Restrição de
Tratamento
–

Resíduos do
Processo
Cinzas e
escória

Gaseificação

32,5%

Cinzas

Plasma

7 a 10%

Ferrosos,
alumínio e
vidros
–

Rocha
vitrificada

Tratamento Final
Cinzas comuns para
aterros
Cinzas perigosas para
aterros especiais.
Aterro

Reaproveitamento

Tabela 03 – Tecnologias para tratamento térmico
Quanto à emissão de poluentes na atmosfera, a gaseificação é a tecnologia
menos agressora, já que praticamente não produz emissão de contaminantes. As demais,
em qualquer caso, devem atender os limites máximos de emissão de poluentes previstos
na legislação ambiental.

33

Resolução CONAMA n.º 316/2002
Artigo 2º. Considera–se, para os fins desta Resolução:
...
II – Melhores técnicas disponíveis: o estágio mais eficaz e avançado de desenvolvimento das diversas
tecnologias de tratamento, beneficiamento e de disposição final de resíduos, bem como das suas
atividades e métodos de operação, indicando a combinação prática destas técnicas que levem à produção
de emissões em valores iguais ou inferiores aos fixados por essa Resolução, visando eliminar e, onde não
seja viável, reduzir as emissões em geral, bem como os seus efeitos no meio ambiente como um todo.
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Nos quadros a seguir, observa–se o padrão legal para os principais poluentes
emitidos na atmosfera e a eficiência alcançada pelos sistemas da incineração e do
plasma:
Limite pelo CPCB34
(mg/Nm3)
Monóxido de carbono
100
Óxido de nitrogênio
400
Materiais particulados
150
Dioxinas e furanos
0,1
Tabela 04 – Poluentes gerados pelo Plasma
Poluente

Plasma (mg/Nm3)
80–85
7 a 25
31–105
0,1

Limite Legal35 (mg/Nm3)

Incineração (mg/Nm3)

Ácido Clorídrico (HCL)

80

38,52

Ácido Fluorídrico (HF)

5

0,03

Óxido de nitrogênio (NOx)

560

425

Óxido de enxofre (SOx)

280

3,75

Material particulado

70

27,85

Dioxinas e furanos

0,50 (ng/Nm3)

0,27 (ng/Nm3)

Cádmio (Cd)

–

0,08

Mercúrio (Hg)

–

0,13

Níquel

–

0,29

Chumbo (Pb)

–

4,38

Cromo (Cr)

–

0,6

Cobre (Cu)

–

0,2

Antimônio (Sb)

–

0,2

Substância

Tabela 05 – Poluentes gerados pela incineração na Usina Verde (UFRJ/RJ, 2009)
6.1.4 Pirólise
É um processo de destruição térmica similar a incineração, porém, o seu
processo é realizado na ausência do oxigênio, reduzindo o volume do material a ser
encaminhado ao aterramento. Há possibilidade de utilização dos subprodutos líquido e
gasoso como combustível, porém, a matéria no estado sólido é de difícil
aproveitamento.
34
35

De acordo com a Central Pollution Control Board´s
Resolução Conama n.º 316/2002
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Suas principais desvantagens estão no alto consumo de água no processo,
difícil manutenção e é uma tecnologia pouco utilizada no mundo inteiro. Existe menos
de 15 plantas que utilizam essa tecnologia no mundo, isso faz com que os seus custos
sejam muito incertos e faz com que haja poucos dados disponíveis sobre a tecnologia
(MINAS GERAIS, 2012):
Além do mais, a pirólise é uma tecnologia que não parece estar em
crescimento ao redor do mundo. A planta mais recente de pirólise foi
construída em 2003 no Japão, ou seja, não mostra um bom sinal para o
mercado. As plantas atuais indicam que a pirólise de fato não é tão eficiente
quanto se esperava. Outro fato que exemplifica a possível atuação abaixo do
esperado das plantas de pirólise foi o fechamento de uma planta de Pirólise
na Austrália em 2005.

6.2 Combustível derivado de resíduo
É o produto oriundo do tratamento de resíduos sólidos, de onde se extrai
materiais com capacidade calorífica elevada, para ser utilizada pela indústria ou geração
de energia elétrica, ou seja, uma “... designação genérica dos combustíveis obtidos a
partir de resíduos, não obedecendo a características técnicas específicas.” (DIAS.
COSTA, 2006).
É produzido, geralmente, pela separação matérias com menor poder calorífico,
fragmentação e processamento.
Entretanto, por possuir uma fonte diversificada de materiais que podem
integrar sua composição, o CDR apresentará diversos níveis de qualidade, devendo,
neste caso, haver uma regulação mais efetiva do Poder Público, em razão do potencial
degradador que alguns elementos químicos poderão causar ao meio ambiente pela
queima desta fonte de energia.
Destaca-se que a União Europeia, em sua lista de resíduos (LER – Código
19.12.10), mesmo após a transformação do resíduo em CDR, não lhe atribui natureza
jurídica distinta, de forma que o CDR permanece sujeito aos mesmos ditames dos
resíduos sólidos, inclusive sujeito às mesmas limitações de comercialização. O Tribunal
de Justiça da Comunidade Europeia no Caso C-283/07 - Comissão das Comunidades
Europeias contra a República Italiana decidiu, que mesmo do CDR de alta qualidade,
não perde a característica de resíduos, conforme decisão a seguir ementada:
Acórdão do Tribunal de Justiça (Oitava Secção) de 22 de Dezembro de 2008
– Comissão/Itália
(Processo C-283/07)
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«Incumprimento de Estado – Directiva 75/442/CEE – Artigo 1.° – Conceito
de «resíduo» – Restos destinados a serem utilizados em actividades
siderúrgicas – Combustível obtido a partir de resíduos de qualidade elevada –
Transposição incorrecta»

Dias e Costa (2006) apresentam os normativos de alguns países europeus que
definem os materiais em que é aplicável a produção de CDR, os requisitos de qualidade,
tanto na produção como do produto final, tais como a quantidade de metais pesadas
presentes na composição, entre outros (Alemanha RAL-GZ 724; Finlândia SFS 5875 e
Itália UNI 9903).
Neste contexto, a perspectiva do CDR que vislumbra para o Brasil também se
mantém na ordem do mercado interno, como uma opção de gestão integrada da política
energética, de resíduos sólidos e da mudança climática, afastando, a priori, pretensões
de exportação ou importação deste tipo de combustível, em razão da natureza jurídica
de resíduo que esta fonte de energia conserva. Por sua vez, este combustível “é
considerado como um passivo no mercado. Ou seja, na maioria das vezes os
consumidores de CDR recebem dinheiro para utilizá-lo como combustível em seus
processos.” (MINAS GERAIS, 2012).
A utilização do CDR já se mostra uma realidade no contexto brasileiro, visto
que no Município de Paulínea/SP (RAFFIN, 2011), houve a instalação da empresa Estre
Ambiental S/A que implantou um centro de gerenciamento (CGR):
... recebendo resíduos sólidos urbanos de 30 municípios e de 800 empresas
do Estado de São Paulo. O material produzido pelo Tiranossauro será
utilizado em caldeiras e fornos de empresas de diversos segmentos, como
metalúrgicas, olarias, indústrias de cimento e usinas termoelétricas, como
fonte de energia.

6.3 Aterro sanitário e lixões e o aproveitamento do biogás
Nesta forma de disposição final, os resíduos, por estarem cobertos, passam por
um processo de decomposição sem a presença do oxigênio, cujos processos químicos
geram gases, também denominados de biogás, cuja composição é formada
principalmente pelo metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2).
O mesmo ocorre com os lixões, apesar da ausência dos sistemas necessários à
proteção do ambiente ao seu redor. Entretanto, acredita-se que os mesmos sejam
terminantemente extintos, por serem meios inadequados de disposição final, assim
como, aqueles já existentes sejam objeto de tratamento para recuperação do ambiente ao
seu redor.
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O metano, além de um potente GEE, é um combustível, porém, para o seu
aproveitamento em aterros sanitários é necessário que a planta tenha meios de efetivar
sua coleta.
Nossa legislação atual não estabelece a obrigatoriedade da previsão de sistemas
para aprisionamento do metano e sua utilização como fonte energética, entretanto, os
aterros sanitários devem prever sistemas de impermeabilização, coleta e tratamento de
líquidos e gases e uso de técnicas para evitar a contaminação do solo, dos lençóis
freáticos, evitar a proliferação de vetores de doenças entre outras.
Destaca-se que a implantação dos projetos de coleta seletiva nas cidades,
implica no aumento percentual de material orgânico depositado, aumentando a
produção deste gás combustível nestes locais.
Assim, a previsão do aproveitamento energético do biogás deveria ser uma
obrigação nos projetos de implantação de aterros.
O Ministério do Meio Ambiente (2010) apresentou um modelo de viabilidade
do potencial geração de energia elétrica pelo biogás, vide:
Por análise genérica compreende-se não tratar de nenhum local de disposição
específico, mas sim de um local cujas características sejam compatíveis com
a de um aterro sanitário e a de um lixão (vazadouro a céu aberto).
Pela potência de geração de energia indicada implica-se uma vazão
correspondente de biogás. Assim, torna-se implícita a vazão de biogás
correspondente ao potencial de geração abordado.
Torna-se importante notar que, ao se ter como unidade de referência das
análises subsequentes o potencial de geração de energia, há de se fazer a
correlação deste com a quantidade de habitantes que abastecem os locais de
disposição para cada potência (de 1 MW a 30 MW). A Tabela 6 abaixo
realiza tal correlação, que é apenas indicativa haja visto os diversos fatores
que influenciam a produção de biogás, combustível para a geração de
energia.

Figura 11 – Correlação indicativa entre quantidade de habitantes atendidos
por local de disposição e a potência energética correspondente.
*A potência considerada corresponde àquela cuja tecnologia de produção é
adotada na metodologia do presente estudo.
** A geração de resíduos diários considerada é de 0,96 kg/hab./dia,
identificada pela pesquisa ora realizada.
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*** Os fatores que influenciam a quantidade de produção de biogás são: a
área utilizada para a disposição de resíduos; a quantidade deles já
depositados; a vida útil restante ao local; a composição gravimétrica dos
resíduos; a vazão de chorume; a tecnologia empregada na drenagem; a
presença de sucção de gás; e dados como temperatura e condições climáticas
regionais.
**** A quantidade de habitantes atendidos é correlacionada à quantidade de
biogás produzido devido à atividade de decomposição anaeróbia do material
orgânico de locais de disposição, e não pela quantidade de biogás
recuperável. Diferentes locais de disposição detêm maiores ou menores
capacidades de recuperação do biogás, principalmente devido à existência de
sistemas de drenagem horizontais e verticais previamente instalados.
Importante notar que os locais de disposição atendem, na maioria das vezes,
mais do que um único município.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A segurança energética, eficiência, os impactos da utilização de energia ao
meio ambiente, produção, consumo e o uso de recursos naturais finitos na geração são
eixos nos quais se estruturam as políticas energéticas.
O mundo tem mostrado interesse e necessidade cada vez maior no uso de
fontes de energias limpas e renováveis como possibilidade de incremento da matriz
energética local, assim como, promover mudanças significativas nos campos
socioeconômicos e ambiental.
Neste contexto, o setor de energia é estratégico nas políticas internas dos
Estados e nas suas relações internacionais políticas e comerciais, movimenta vultosos
investimentos em pesquisas, prospecção, produção, transporte, entre outros., possui
empresas nacionais e multinacionais com grande valor no mercado, tem grande peso no
PIB, dentro outro aspectos relacionados com a economia e a política.
Para o presente estudo, buscou-se demonstrar o papel estratégico da energia e o
interesse do contínuo desenvolvimento de tecnologias e ampliação da capacidade de
fornecimento seguro a fim de atender as demandas crescentes de consumo, para os quais
observa-se grande interesse do poder público, da iniciativa privada e da sociedade de
maneira geral.
O ordenamento jurídico brasileiro tem acompanhado esta tendência mundial,
ainda que de forma tímida, regulando algumas fontes renováveis como os
biocombustíveis (etanol e biodiesel), energia eólica, biomassa, entre outros., buscando
fomentar a descoberta de novas alternativas energéticas ou meios mais eficientes de uso
ou conservação de energia, com vistas a autossuficiência e a baixa emissão, o aumento
da segurança energética e o combate aos fatores geradores da mudança climática – em
torno da ampliação das fontes renováveis na matriz energética.
Neste contexto, a Constituição é a fonte basilar para os aspectos econômicos,
sociais e ambientais, encontrando na Lei n. 9.478/1997 as diretrizes da política enérgica
nacional que também apontou medidas alinhadas aos mecanismos de desenvolvimento
limpo. Tais medidas vêm alterando, gradativamente, o perfil do complexo energético
nacional para o uso de energias limpas, as outrora denominadas não convencionais.
Nesse meio tempo, não é demais ressaltar que o próprio conceito normativo de
meio ambiente trazido por nossa Carta Magna inseriu, além de conteúdos físicos e
biológicos, aspectos humanos e sociais. Portanto, mais do que o teor econômico
devemos vislumbrar a possibilidade real na concretização de um projeto social, quando
da implementação de políticas ambientais com estímulo a fomentação da diversificação
da matriz energética.
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Entretanto, o setor de resíduos sólidos não gozam da mesma disponibilidade de
recursos financeiros, interesses políticos e comerciais, sendo visto como uma atividade
necessária pelos impactos negativos da sua negligência e impõe um dever ao Estado de
prestar a sua gestão, isto é, um setor que consome recursos, sob a competência dos
Municípios – entes federados que, em geral, não possuem os recursos financeiros,
infraestrutura e pessoal capazes de promover a gestão deste serviço forma adequada.
Ao alinhar os princípios e objetivos destas políticas, vislumbra-se a
possibilidade de aumentar o valor econômico do resíduo, atraindo o interesse de
empresas em lucrar com as atividades, obtendo investimentos do rico e estratégico setor
energético, porém, sem descuidar-se do conteúdo normativo e principiológico de cada
política, fomentando uma gestão que observe cada uma destas áreas e permita incentivar
o desenvolvimento e o uso das fontes renováveis de energia, dentre elas as advindas dos
resíduos sólidos, inclusive, reduzindo a emissão de GEE na atmosfera.
Quanto aos determinantes teóricos selecionados para pesquisa, em Yergin
(2011), Hinrichs e Kleinbach (2010), Loureiro (2009), assim como, nos estudos
elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE assinala-se a importância do
setor de energia no Brasil e no Mundo, o quadro atual e as expectativa de investimentos,
pesquisa, produção e consumo, as fontes de energia comerciais.
Apesar da movimentação para diversificação da matriz energética, não se
verifica redução da produção e do consumo de energias oriundas de combustíveis
fósseis, as quais terão incremento em praticamente todas as nações.
De outro lado, os autores Fiorillo (2011), Bartholomeu e Caixeta-Filho (2011),
Veiga (2010), Sampaio (2003), Rezende e Gracco (2011), apresentam as questões
ambientais que perpassam pelas políticas em estudo, a valoração do resíduos e o seu
aproveitamento, permitindo, por meio do direito ambiental conectar as políticas para
alinhá-las em seus objetivos.
Entretanto, o êxito das políticas, assim como, da integração das mesmas,
dependem de atuação do poder público, das empresas e dos cidadãos, é um dever de
todos.
Contudo, observa que a União, detentora da competência para legislar sobre
energia, ainda não a exerceu de forma específica para esta visão holística da PE e
PNRS, de forma que as municipalidades e as empresas que demonstrem interesse em
buscar o aproveitamento energético do resíduo, precisarão construir suas atividades
dentro dos marcos regulatórios vigentes, o que se demonstrou possível pela construção
teórica desenvolvida nesta dissertação com os diversos autores estudados, mas, pela
ausência de uma positivação específica, o setor privado irá atuar com extrema cautela
nos seus investimentos.
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Buscando a antiguidade como referencial, para os gregos e os romanos, a
religião tinha um papel de destaque na vida pública, social e privada, envolvendo o
homem em todos os seus aspectos, definindo suas ações, seus hábitos. Os deuses ou os
seus “sinais” determinavam a conduta humana, o êxito em qualquer empreendimento
ocorria por vontade das divindades, enquanto, o fracasso se dava por terem lhes
contrariado ou por deixar de ter lhes feito as oferendas ou cultos devidos.
A contemporaneidade está marcada pelo pensamento capitalista e consumista,
ou seja, o pensamento econômico tem se imiscuído em todas as relações do ser humano,
inclusive naquelas em que sua lógica não deveria adentrar. O custo/benefício, os
rendimentos, os lucros, os desejos humanos, entre outros., tem sido as bases de êxito de
qualquer atividade, que perpasse pela análise da segurança jurídica.
Diante disto, o sucesso das medidas no campo da energia, mudança climática e
dos resíduos sólidos passa, necessariamente, pela observação das questões econômicas
para o êxito de qualquer política, neste momento do pensamento humano.
No primeiro capítulo, procurou-se demonstrar a importância da energia para as
nações e os principais Estados ou grupo de países produtores e consumidores, assim
como a posição do Brasil neste contexto, adentrando na Política Energética nacional no
segundo capítulo.
O terceiro capítulo, tratou-se das fontes de energias que compõem a matriz
energética brasileira, apresentar aspectos normativos e impactos ao meio ambiente.
Apresentou-se no capítulo quatro a questão climática em âmbito interno e a sua
base na Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima e a sua ligação umbilical com o
setor energético, seguindo para análise dos resíduos sólidos e a PNRS no capítulo
quinto.
O capítulo sexto trata do aproveitamento energético direto e indireto dos
resíduos sólidos, as limitações de cada tecnologia, os impactos ao meio ambiente, os
custos envolvidos e as normas passíveis de aplicação.
Conclui-se finalmente que a utilização dos resíduos como fonte de energia
necessita de bases que demonstrem a iniciativa privada segurança jurídica e
rentabilidade, além de uma regulação mais efetiva, visto que não se busca transformar
todos os resíduos em combustíveis, em razão do critério estabelecido pelo art. 9º da Lei
12.305/2010 “não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”.
Isto se mostra necessário, pois a realidade brasileira demonstra que o custo de
encaminhar os resíduos sólidos aos aterros sanitários é bem inferior ao seu
aproveitamento ou reaproveitamento, pois, a coleta seletiva – parte da gestão– é fator
essencial para manutenção da qualidade do resíduo, a qual não está disseminada em
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todas os Municípios brasileiros e que possui um custo muito superior à coleta comum,
que utiliza de caminhões compactadores.
Destaca-se que as municipalidades possuem papel essencial para o êxito da
valoração do resíduo como recurso energético, por atuarem nos principais eixos da
gestão dentro da PNRS.
Por outro lado, a coleta seletiva também depende dos cidadãos para seu êxito.
Apesar disto, inciativas estão ocorrendo, como mostrado na cidade de Belo
Horizonte/MG e no Município de Paulínea/SP.
Destaca-se que a questão da energia também não é uma pauta essencial aos
Munícipios, visto que a competência constitucional está ligada à União, que atua
diretamente ou por seus respectivos órgãos da administração indireta, os quais tem o
poder dever de regular as questões da energia elétrica e dos biocombustíveis.
O art. 37 do Decreto 7.404/2010 determina que a recuperação energética
dependerá de ato conjunto dos Ministérios do Meio Ambiente, Minas e Energia e das
Cidades, esvaziando desta forma, os planos resíduos sólidos de prever o aproveitamento
energético dos resíduos, salvo, o biogás oriundos dos aterros sanitários, como no caso
de Belo Horizonte, que obteve recursos significativos ao passar a exploração para a
iniciativa privada.
Ao meu ver, a ausência da normatização não impede as iniciativas de
aproveitamento energético em curso ou a implantar, pois existem diversas normas
reguladoras aplicáveis, como as específicas do setor elétrico e proteção ambiental
quanto a emissão máxima de poluentes, entre outros., porém, cria um ambiente
insegurança jurídica a desestimular a iniciativa privada e aos possíveis incentivos pelos
Estados e Municípios, assim como, pela própria União.
Portanto, diante do quadro que se apresenta, os resíduos sólidos possuem
potencial energético atrativo e capaz de atender os princípios de segurança e eficiência
energética, os princípios e objetivos na Política Nacional para as Mudanças Climáticas e
a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos.
Neste primeiro momento, o biogás, oriundo dos aterros sanitários ou mesmo de
lixões, mostram-se como a fonte energética com melhor perspectiva de uso imediato,
por possuir previsão no Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Há experiências para utilização de resíduos para fabricação de CDR, que
dependem de uma regulação mais específica quanto a sua qualidade, a exemplo de
normatizações europeias, assim como, estímulos regulatórios ao seu uso pelo mercado
nacional e consolidação, em comparação com os combustíveis tradicionais e com
mercado já estabelecidos.
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As conversões diretas de energia do resíduo sólido se mostram particularmente
interessantes para tratamentos de resíduos perigosos, visto que, além da geração de
energia, são capazes de mitigar ou neutralizar a periculosidade e reduzir o volume dos
resíduos a serem aterrados.
Por isto, uma integração da gestão energética com a gestão dos resíduos sólidos
se mostra salutar a duas políticas, possuem viabilidade econômica e potencial para gerar
benefícios sociais e ambientais, como atendimento das metas da Política Nacional para
as Mudanças Climáticas.
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