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RESUMO
A produção energética no Brasil precisa de uma reformulação imediata para atender aos
padrões mundiais de proteção ambiental e para que o país consiga manter-se seguro
energeticamente, possibilitando confiança de investidores, assim como garantindo condições
de bem-estar para a população, sem se olvidar do direito fundamental individual de acesso
(universal/irrestrito) à energia. Destaca-se, dentro desse cenário, um país com múltiplas
possibilidades de geração e que se mantém ao longo dos anos quase exclusivamente com
energia advinda de hidrelétricas. Diante das contingências descritas, objetiva-se analisar o
padrão cultural e de mentalidade do povo brasileiro e a sua relação com as opções
econômicas, precisamente as escolhas relativas à energia elétrica e suas implicações
ambientais, observando uma tendência histórica ao monopolismo, bem como a dificuldade em
se ter diversidade de matrizes, alternativa mais sustentável, tendo como base de estudo a
opção pela ampliação da produção de energia eólica. Para a pesquisa, usam-se Ignacy Sachs e
o seu padrão de desenvolvimento sustentável e, também, a teoria da desconstrução de Jacques
Derrida como marcos teóricos. O primeiro autor, para demonstrar os três principais pilares do
crescimento sustentável da humanidade – social, econômico e ambiental –, devendo-se
garantir a existência conjunta de todos nos empreendimentos científicos e industriais, ligados
à qualidade de vida e ao perfil social do século XXI. O segundo referencial dá sustentáculo à
ideia de remodelar os padrões já existentes, abrindo o sistema para novas leituras e
interpretações. Trata-se de ganhar amplitude nas possibilidades existentes, rompendo-se as
amarras históricas fixadas pelo tempo. O método é o descritivo-indutivo, e o estudo se dá por
meio de pesquisas bibliográficas, normativas e de tratados e convenções internacionais para
responder ao problema contido na seguinte indagação: Qual é a influência do padrão
histórico-cultural de desenvolvimento econômico brasileiro na elaboração e
na
implementação das políticas públicas ambientais e nas opções acerca da matriz energética
nacional, principalmente na dificuldade de inserção de fontes alternativas, entre elas, a fonte
eólica? A hipótese apresentada dirige-se para a necessidade de diversificação da matriz
energética brasileira, rompendo-se com a metodologia existente e buscando-se maior
segurança para o sistema nacional, menores impactos ambientais e o alargamento dos
horizontes com a alteração do sistema monopolístico de produção de eletricidade. Sugere-se,
também, a energia eólica como o formato inicial para a diversificação apontada, em razão de
suas características positivas como matriz complementar, sem, contudo, descrevê-la como
uma saída exclusiva ou única para a questão aqui aventada.
Palavras-chave: Produção de energia, impactos ambientais, desenvolvimento sustentável,
economia monopolista nacional, energia eólica.

ABSTRACT
Energy production in Brazil needs an immediate reformulation to attend the world's
environmental protection standards, so that the country can remain energetically safe,
allowing investment confidence, as well as granting fine conditions for the population,
without forgetting the fundamental individual right of access (universal / unrestricted) to
energy. This scenario, we enphasize a country with several generation possibilities that has
remained almost selectly using energy from hydroelectric power plants. To consider the
contingencies described, the objective is to analyze the cultural and mental pattern of the
Brazilian people and its relation with economic choices, precisely, the choices regarding
electric energy and its environmental implications, observing a historical tendency to
monopolism, as well as the Difficulty in having a matrix diversity, a more sustainable
alternative, based on the study of the option of expanding wind energy production. For the
research, it is used Ignacy Sachs and its sustainable development standard, as well as the
theory of the deconstruction of Jacques Derrida as theoretical basis. The first is to show the
three main pillars of sustainable mankind, social, economic and environmental growth, and to
ensure the existence of all in scientific and industrial enterprises, connected to the quality of
life and social profile of the 21st century. The second framework will support the idea of
remodeling existing standards, opening the system for new readings and interpretations. It is
about gaining extent in the existing possibilities, breaking the historical bonds determined by
time. The method is the descriptive-inductive, through bibliographical, normative and
international pacts and conventions to answer the problem contained in the following
question: what is the influence of the historical-cultural pattern of Brazilian economic
development in the elaboration and implementation of environmental public policies and
options on the national energy matrix, mainly in the difficulty to insert alternative sources,
among them the wind power? The hypothesis presented leads to the need of diversification of
the Brazilian energy main source, to abandon the existing methods and seeking greater safety
for the national system, lower environmental impacts and widening horizons with the change
of the monopoly system of electricity production. It is also suggested that wind energy is the
initial format for the diversification pointed out because of its positive characteristics as a
complementary source, without, however, describing it as the only and unique way out of the
issue adressed here.
Keywords: Production of energy, environmental impacts, sustainable development, national
monopoly economy, wind energy.
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1

INTRODUÇÃO

O ser humano precisa de energia para viver no planeta Terra, em razão da força
gravitacional, que o compele a uma demanda energética para se locomover e desenvolver seus
afazeres. Para ações simples e rotineiras, uma pessoa consome, em média, 2.000 calorias
diárias, entretanto, a realidade que se faz presente nos dias atuais é muito diversa. A
modificação originou-se da forma com que a humanidade traçou a sua evolução histórica.
Situação marcante aconteceu após a Revolução Industrial. O ser humano passou a demandar
uma quantidade crescente de energia, além daquela adquirida por meio da alimentação, com
ampliação constante e em escala geométrica, sem atentar-se à natureza e às suas
possibilidades de, dentro dos ciclos naturais, acompanhar as exigências humanas.
Os padrões de consumo de recursos ambientais, porém, elevaram-se não só pelo
aumento da população mundial, mas, também, pela ampliação do consumo per capita. A
natureza continuou, singelamente, fornecendo os elementos necessários ao atendimento do
padrão instituído (fosse alimentar, espacial, fosse de fontes energéticas). O limite, contudo, de
sua recomposição um dia se fez presente.
A realidade começou a mudar quando se verificaram a carestia e os impactos
causados pelo consumo desmedido de combustíveis fósseis, mais baratos e muito disponíveis
até então. Com a deflagração de tal cenário, foi preciso começar a difundir e a deliberar, em
âmbito universal, sobre fontes alternativas e menos degradantes. Assim, a geração de energia
passou a ser matéria constantemente debatida em todo o mundo, e a busca por uma produção
que atenda à sociedade de consumo instituída, uma meta (programática) global.
Nesse cenário, verificou-se que as fontes energéticas podem ser renováveis e não
renováveis e que podem, em seu processo de transformação, emitir gases do efeito estufa,
lesivos à qualidade do ar e ao clima mundial. Mais do que a questão do aquecimento global,
há todas as demais externalidades contidas na geração de energia, que, como qualquer
atividade antrópica, produz impactos positivos e negativos nas esferas social, ambiental e
econômica.
Diante do contexto observado e da total dependência humana frente à energia,
tornou-se importante compreender as opções energéticas da República Federativa do Brasil ao
longo do tempo e o que é possível projetar para o futuro, levando-se em consideração os
padrões e os referenciais edificados antes de 1988 e aqueles descritos na ordem constitucional
atual.
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Hodiernamente, há uma busca intensa por uma energia menos degradante, sendo este
um mote universal. O Brasil mostrou-se vanguardista por pautar a sua produção energética,
predominantemente, por fonte renovável, porém, não inesgotável: a água. Pode-se, entretanto,
concluir que a hidroeletricidade, no formato em que se apresenta no momento, não é
suficientemente segura em nenhum dos âmbitos de percepção do desenvolvimento
sustentável.
Imperativo tornou-se, então, compreender a dinâmica jurídica, histórica, social e
política envolvida na escolha da produção de eletricidade no país e, da compreensão científica
obtida, apontar caminhos para o início ou a possibilidade do começo de uma nova rota, mais
estável e eficiente.
Objetiva-se, assim, genericamente, analisar o padrão cultural e de mentalidade do
povo brasileiro e a sua relação com as opções econômicas, precisamente as escolhas relativas
à energia elétrica e suas implicações ambientais, observando uma tendência histórica ao
monopolismo, bem como a dificuldade em se ter diversidade de matrizes, alternativa mais
sustentável, tendo como base de estudo a opção pela ampliação da produção de energia eólica.
Especificamente, pretende-se descrever a historicidade da formação cultural e da mentalidade
do povo brasileiro quanto às opções econômicas com parâmetro analítico focado na produção
energética; demonstrar que o padrão hidrelétrico advém de uma compreensão não sustentável
da água e de seu uso, assim como indicar o equívoco da cultura da abundância acerca deste
recurso ambiental, a qual está presente desde o descobrimento do Brasil; relatar a necessidade
de reformulação da matriz energética; enfatizar a importância das fontes energéticas
alternativas para a solução da crise elétrica nacional e a sua relação com direitos humanos
fundamentais; e, derradeiramente, apontar a energia eólica como uma alternativa viável do
ponto de vista ambiental e econômico, de modo que deve ser apresentada para a população,
alterando-se efetivamente o paradigma nacional pautado pela energia hidrelétrica.
As questões da venda, da distribuição e dos marcos regulatórios não são o foco de
análise do presente estudo. Visa-se à abertura do olhar para a situação energética, de modo a
compreendê-la em sua completude e transdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Trata-se
de matéria de Direito de Energia, Ambiental, Constitucional, Administrativo, pois regula a
vida pública, a convivência social e diz respeito a bens difusos ou coletivos (conforme a
interpretação), essenciais à sadia qualidade de vida, remetendo ao equilíbrio ecológico
garantido para a geração do presente e também para as gerações futuras em um comando
jurídico de alteridade intergeracional explícito pela Lei Maior do Estado (art. 225, caput da
Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB).
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Não se obstaculiza o crescimento econômico, ao revés, pretende-se mostrar
possibilidades de conciliar aspectos ambientais e econômicos com a minimização dos riscos
sociais.
O problema da pesquisa consiste na seguinte indagação: qual é a influência do padrão
histórico-cultural

de

desenvolvimento

econômico

brasileiro

na

elaboração

e

na

implementação das políticas públicas ambientais e nas opções acerca da matriz energética
nacional, principalmente na dificuldade de inserção de fontes alternativas, entre elas, a fonte
eólica?
Para trabalhar a problemática apontada, utilizou-se de um acervo bibliográfico
doutrinário, de legislações precipuamente ainda vigentes, sem se olvidar, contudo, de corpos
normativos não mais em vigor, mas que se mostram essenciais à análise que se pretende.
Adotaram-se, também, parâmetros contidos em tratados e convenções internacionais,
pesquisas em sítios eletrônicos da rede mundial de computadores e matérias jornalísticas
vinculadas à temática abordada.
O marco teórico subdivide-se ou funde-se a partir de dois elementos: a teoria do
desenvolvimento sustentável sob a ótica de Ignacy Sachs e a teoria da desconstrução do
filósofo Jacques Derrida.
O desenvolvimento sustentável é o sustentáculo na perspectiva atual de escolha
energética, respeitando os parâmetros constitucionais e a ótica holística de análise sobre os
avanços tecnológicos, amparados pela tríade social, econômica e ambiental, vastamente
descrita por Sachs e, algumas vezes, ampliada a aspectos políticos e jurídicos. Obviamente, ao
se fazer o estudo histórico da matéria, este não esteve fundamentado no desenvolvimento
sustentável, pois que compatível apenas com as quatro últimas décadas da História. Caso
assim não fosse, incorrer-se-ia em verdadeiro anacronismo, ferindo a eficácia de qualquer
argumentação dentro da lógica historiográfica.
A ideia trazida pela pesquisa descortina a opção energética como uma decisão
gerencial baseada exclusivamente nas necessidades e nas possibilidades do país, do mercado e
na disponibilidade da natureza. O estudo mostra que a escolha contém reflexos de um
momento extrativista e acumulador vivido pelo país em sua colonização, motivo pelo qual é
influenciada por traço cultural de mentalidade contido na própria nação brasileira desde então.
Por essa razão, vislumbra-se que, diante de uma proposta de mudança, há que se ter como
base filosófica subjacente uma teoria que permita a ruptura de paradigmas não no sentido
revolucionário, mas de abertura de espectro e alargamento das possibilidades. Não se passaria
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de um dogma a outro, mas de uma ideia a outra conservando o aprendizado da abertura da
linguagem.
Essa é a proposta da teoria da desconstrução do francês Jacques Derrida. Toda a sua
visão é delineada na linguagem, na interpretação e na abertura do texto, fugindo das amarras
existentes em todo discurso. Assim, a filosofia da desconstrução vem ao encontro da
reformulação e da complementação na questão da matriz energética brasileira, sem apagar a
trajetória percorrida até então, tirando dela o que tem de melhor e não permitindo o
aprisionamento.
A teoria derridiana da desconstrução envolve uma releitura da realidade para que se
alcancem novos conceitos e análises mais condizentes com o momento verificado, no caso, na
opção energética brasileira. Trata-se de uma teoria que coaduna os reflexos históricos
vivenciados até o momento e apresenta a remodelação das estruturas como caminho para a
solução ou para propostas de solução das questões relevantes da sociedade.
O referencial pelo qual se pauta o estudo subsume-se ao tema, à proposta
hermenêutica e à metodologia adotada, pois parte de premissas observadas interpretando-as
em conformidade com as características do planejamento energético nacional, buscando
edificar uma realidade ambientalmente mais liberta, mais cidadã e comprometida com as
gerações que estão por vir.
A metodologia empregada é qualitativa, pois permite a interligação entre o problema
proposto e a hipótese a ser alcançada. O método é o descritivo-indutivo, empirista por
excelência, fulcrado no conhecimento que se constrói pela observação dos fatos e por sua
interpretação dentro da concepção de uma ciência, em um tempo e em um espaço. Trata-se de
um estudo pautado, inicialmente, por premissas individuais sobre o registro de fatos, bem
como por sua classificação e análise com base em fundamentos das ciências humanas e
sociais.
O raciocínio construído é ascendente, partindo da verificação de fenômenos
particulares, buscando a regularidade entre eles, até atingir uma generalização, que permitirá o
alcance de conclusões acerca do objeto pesquisado e suas consequências acadêmicas,
jurídicas, políticas (de gestão administrativa) e sociais.
O texto é esquematizado em cinco capítulos de desenvolvimento, que fluem em
conformidade com o método indutivo escolhido. Parte-se da ideia principal observada, do
traço monopolista característico das opções econômicas brasileiras que se refletiram para
outros contextos interligados à economia, como a geração de energia, intimamente vinculada
e mantenedora das atividades industriais e tecnológicas. Passa-se para a ideia de abundância e
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quase infinitude que permeou o imaginário nacional sobre os recursos naturais; inicia-se sob a
ótica da terra onde tudo se dá, estendendo-se para o vínculo com a água. Em seguida,
enfrenta-se a questão da reformulação da matriz energética, baseada na sua necessidade para a
vida na contemporaneidade, na situação do país frente à segurança energética e na sua
conformação como direito fundamental, sem se permitir qualquer tipo de retrocesso. Atingese, então, o ponto de abordar as alternativas energéticas possíveis no país, o princípio
norteador do desenvolvimento sustentável vinculado à geração de eletricidade, bem como a
ideia, incansável e idealizada, da existência de uma energia limpa e da eliminação dos riscos
sociais da sua produção. Derradeiramente, apresentam-se a energia eólica e suas nuances
como uma alternativa viável em território nacional, sabendo-se que esta não é uma novidade e
que já vem crescendo desde a instituição do Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de
Energia Elétrica – PROINFA (Lei nº 10.438/2004). Aponta-se, entretanto, que deve figurar no
cenário específico como energia complementar, ante suas características essenciais, sendo
capaz de abrir o flanco para que a população aceite e acredite nas mudanças e em uma nova
política energética.
Em todos os capítulos, empregam-se argumentações plúrimas, científicas e artísticas,
conferindo-se eficácia social às discussões e validade comprobatória para as questões
trabalhadas, advindas, concomitantemente, da ciência e da observância comum da população.
A hipótese verificada aponta para uma avaliação baseada em raízes históricas e
antropológicas que se solidificaram nas decisões políticas e nas regulamentações normativas
posteriores, criando um formato energético aceito, utilizado e reconhecido pelos brasileiros,
que se compõe de uma energia renovável, menos degradante, mas que, no modelo empregado,
mostra-se lesiva e em dissonância com o desenvolvimento sustentável e a pretendida
segurança no abastecimento.
O alerta sobre o uso indiscriminado de combustíveis fósseis e os demais impactos de
qualquer atividade de produção energética foi dado desde a Conferência de Estocolmo, em
1972. Passados mais de 40 anos, o Brasil permanece incipiente na geração diversificada de
energia, apesar de possuir recursos naturais favoráveis à produção de energia por fontes
renováveis diversas da hídrica.
Percebe-se que a perspectiva monopolista nas atividades econômicas atingiu o
padrão cultural e de mentalidade na história do Brasil. A maneira como o desenvolvimento se
deu – e, por reflexo, as atividades de geração de energia – foi atingida pelo referencial
monopolista, sendo esta uma explicação possível para a dificuldade de aceitar inovações, de
diversificar a atenção e a produção nacional no setor energético. Tal situação perdura mesmo
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nos momentos atuais, em que há comprovação de que a segurança encontra-se, também, na
variedade da matriz energética.
Vislumbra-se, dos ciclos econômicos, uma tendência à concentração das atividades
produtivas nacionais em um só elemento ou recurso em dado período de tempo, o que nos faz
perceber o traço marcante de atividade econômica característica do monopólio, dificultando a
aceitação, no geral, de alteração e multiplicação de modelos produtivos. Esse perfil foi o que
se difundiu para a formação da matriz energética nacional.
Eis, portanto, a razão para este estudo apontar tal traço característico e,
consequentemente, demonstrar que a realidade do presente exige ações gerenciais em sentido
diverso, propiciando mudanças de conduta, fomentando a diversificação e agindo de maneira
democrática e participativa, para que a opção seja amparada por aceitação e entendimento da
população de maneira geral.
Não se pretende apresentar uma solução irrefutável. O principal objetivo é descrever
o problema do padrão cultural monopolista na produção energética e suscitar o desafio da
diversificação. A alternativa pela energia eólica é uma opção fundamentada, porém não
limitante ou conclusiva, de modo que pode e deve ser avaliada gerencialmente e
democraticamente. Nesse sentido, a modificação da base energética deve dar-se de forma
aberta, para não se verificar um aprisionamento social sobre o novo modelo nem ocorrer o
retorno às características aqui descritas de impactos ambientais sinergéticos e de insegurança
no sistema de abastecimento nacional.
Nesse aspecto exclusivo da pesquisa, da sugestão de uma saída para o início de
mudança na ótica da geração de energia, a ideia é simplesmente apresentada, respeitando-se a
participação democrática, a informação e a dialeticidade na efetivação da defesa plúrima e
holística do meio ambiente e na abertura da interpretação constitucional a todos para as
opções que visem garantir uma melhor qualidade de vida presente e futura.
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2

A FORMAÇÃO ECONÔMICA BRASILEIRA E A SUA REPERCUSSÃO NA
MATRIZ ENERGÉTICA

O Brasil está localizado no território denominado historicamente de Novo Mundo, ou
seja, não se encontra no espaço geográfico conhecido até o século XV. Foi “descoberto” pelos
portugueses em 1500, por meio de uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, e
existem documentos que descrevem a sua história desde tal marco temporal. O primeiro
documento sobre o país foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, que conta sobre o “surgimento
oficial” do Brasil, dirigida ao Rei D. Manuel, em que se verificam nitidamente os traços
econômicos que marcam o momento Europeu – mercantilismo e absolutismo monárquico.
Os aspectos da política mercantilista projetaram-se na mentalidade dos brasileiros
desde então, e, mesmo com toda a evolução científica, industrial e tecnológica, o que se
observa é que, atualmente, a mentalidade permanece com os parâmetros de monopólio e de
extrativismo, visando à retirada de tudo que se mostra disponível e possui valor econômico
reconhecido. Nem mesmo os 500 anos de história e uma independência de quase 200 anos
foram capazes de afastar esses referenciais da vida social dos brasileiros.
Para José Carlos Reis (2014), o Brasil sempre teve em sua economia traços do
capitalismo que seriam consequência de uma prática mercantilista (capitalismo mercantil),
fatos que, em cadeia sequencial, são importantes para a compreensão da história brasileira
desde o seu começo até as escolhas realizadas nos dias de hoje:
[…] o caráter do início se manterá dominante através dos três séculos e se gravará
profundamente na vida do país. Ter em vista o sentido da colonização do Brasil,
desde o seu início, é compreender o essencial do Brasil. E desde o início, integrado à
expansão mercantil europeia e exportando para lá os seus produtos primários,
produzidos em latifúndios escravistas, o Brasil é capitalista. A economia brasileira
nasceu como grande exploração comercial, criada pelo capitalismo mercantil
europeu e voltada para o mercado externo. O Brasil sempre compartilhou do mesmo
sistema e das mesmas relações econômicas que deram origem ao capitalismo (REIS,
2014, p. 187).

Segundo José Arthur Rios (1972), a economia brasileira e a sua organização social
atuam mais para a preservação dos modelos existentes do que para uma visão de gestão do
futuro. Isso justificaria uma “série de fósseis históricos que juncam a trilha da economia
nacional, criando, por vezes, difíceis contradições internas ao se chocarem com o surto
inovador dos últimos decênios e, principalmente, com a introdução de novas instituições ou
novas tecnologias” (RIOS, 1972, p. 255). Essa posição confirma a teoria contida neste
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trabalho de que o Brasil, de maneira geral, possui imensa dificuldade de mudança e alteração
em seus parâmetros.
“A resistência às inovações foi um traço importante do mercantilismo e da sua mania
regulamentar. [...] A economia portuguesa recolheu a maior parte desses traços, imprimiu-os
fortemente na sua estrutura social, transmitindo-os ao Brasil” (RIOS, 1972, p. 259). Tais
características foram mantidas após o período colonial e prolongadas nas entrelinhas dos
planejamentos e na forma gerencial adotada pelo Brasil. Obviamente, não com fatores
extremamente típicos, que são marcadamente predominantes no período que é essencialmente
mercantilista, como o extrativismo para a acumulação de riquezas pela metrópole, mas, em
outras práticas, mais singelas, que se protraem no tempo, como o uso exclusivo da água, em
razão de sua abundância, para a produção de energia – nítida característica extrativista de
recurso de valor econômico encontrado em grande quantidade na natureza.
Esses são fatos que confirmam a relutância social em modificar um padrão instituído
na colônia e que se enraizou na mentalidade do brasileiro. Predomina, sempre, a manipulação
do Estado frente às suas atividades econômicas (RIOS, 1972), pautando-se sempre pela
postura de monopólio (monoculturas, como na colônia).
A história, porém, “só se torna visível e apreensível com a sucessão temporal”
(REIS, 2014, p. 7). Desse modo, não se consegue, contemporaneamente, ter uma ampla e total
compreensão dos reflexos. Por esse motivo, o que se defende é uma tese sobre a repercussão
de fatores econômicos coloniais e suas influências na vida social e na mentalidade do povo
brasileiro. Assim, observa-se que
[…] a história não é transparente e não se deixa interpretar imediatamente, enquanto
é vivida, embora o contemporâneo não esteja impedido de fazer reflexões imediatas
ainda em seu “tempo quente”. No entanto, o olhar do contemporâneo se deixa iludir
pelo brilho e barulho de personalidade, gestos, ações e discursos. É somente com
algum distanciamento, apenas no final do dia vivido, que o seu sentido pode ser
interpretado. O passado é o dia/vivido; o presente é a noite/reflexão. O presente é
ambíguo: em relação a si próprio é sonhador, noturno; em relação ao passado,
assume uma posição reflexiva, interrogadora, procurando lançar indiretamente luzes
sobre ele próprio. O passado é uma referência de realidade, sem a qual o presente é
pura irreflexão (REIS, 2014, p. 7-8).

Em consequência, torna-se imprescindível analisar a formação econômica brasileira,
em breves noções, pois não se pretende esgotar o tema, mas tão somente comprovar os seus
reflexos nas vertentes atuais, com foco precípuo na atividade energética. A história não será
analisada minuciosamente, até mesmo porque o presente estudo não é histórico e não tem
como metodologia a análise historiográfica.
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Sobre a base econômica da ocupação portuguesa entre os anos de 1500 a 1530, não
se têm muitas informações, entretanto, sabe-se ter sido marcada pela extração de pau-brasil,
considerado, como todas as demais especiarias, ouro ou marfim das colônias africanas e do
oriente, um monopólio real. Tratava-se de um privilégio real, que, para exploração, dependia
de uma concessão do soberano, mediante cobrança, situação que se confirmava em todas as
demais atividades econômicas e comerciais de ultramar (PRADO JÚNIOR, 2014).
A primeira concessão de que se tem conhecimento foi realizada no ano de 1501, em
caráter exclusivo, e durou até 1504 (PRADO JÚNIOR, 2014), tendo sido conferida a
[…] Fernando de Noronha, o qual recebeu também uma ilha, a ilha São João, que
mais tarde seria convertida em capitania e ganharia o nome do donatário. O trabalho
era executado a partir da mão de obra indígena, por meio da prática do escambo. Os
indígenas cortavam as árvores e as levavam até os navios portugueses ancorados à
beira-mar, e em troca obtinham facas, canivetes, espelhos, pedaços de tecidos e
outras quinquilharias. Em 1511 dá-se a primeira exportação do pau-brasil para
Portugal na nave Bretoa, que saiu da Bahia com destino a Lisboa. E lá se foram 5
mil toras de madeira, macacos, saguis, gatos, muitos papagaios e quarenta indígenas
que atiçaram a curiosidade europeia (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 32).

Depois da concessão exclusiva a Fernando de Noronha, nenhuma outra foi fornecida
com exclusividade, passando a exploração da madeira a ser realizada por diversos traficantes.
“Foi rápida a decadência da exploração do pau-brasil. Em alguns decênios esgotara-se o
melhor das matas costeiras que continham a preciosa árvore, e o negócio perdeu seu
interesse” (PRADO JÚNIOR, 2014, p. 27). A atividade continuou esporadicamente, sob
regime de monopólio real, realizando-se “uma pequena exportação que [duraria] até
princípios do século XIX” (PRADO JÚNIOR, 2014, p. 27), sem representar importância
expressiva na economia brasileira após os 30 primeiros anos. A característica monopolista e
extrativista está comprovada nessa primeira fração da ocupação portuguesa em terras
brasileiras.
No período colonial, três produtos sustentaram a metrópole e o Brasil: cana-deaçúcar, ouro e algodão. A cana-de-açúcar, contudo, foi o elemento que mais se manteve,
dominando o cenário colonial. O ouro teve o seu surgimento, seu auge e sua decadência em
menos de um século, e o algodão veio suprir em certa medida a crise minerária, sendo
considerado por Caio Prado Júnior (2014) como o “renascimento da agricultura”.
A metrópole desejava, desde os primórdios da colonização, encontrar metais
preciosos, seguindo o que se verificava nas colônias espanholas. Acontece que o ouro não foi
localizado rapidamente, e a saída, opção lucrativa para aqueles que se dispuseram a viver na
colônia portuguesa do Novo Mundo, foi a cultura da cana-de-açúcar, com o objetivo de uma
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economia de exportação. A divisão da terra deu-se em sesmarias, grandes frações territoriais
que incentivavam o povoamento. A cana-de-açúcar foi cultivada em sistemas de monocultura
e, segundo Gilberto Freyre (2011), por iniciativa particular dos interessados em concorrer às
sesmarias e defender as terras militarmente, como era exigido pela coroa, fazendo-o nas
muitas léguas de terras por meio do trabalho e da força bruta escrava. Foram os detentores das
sesmarias, os futuros senhores de engenho, quem trouxeram as primeiras sementes para o seu
cultivo.
Diante de tantas terras e do dever de fazê-las produzir,
[…] montou-se uma estrutura baseada na formação de grandes unidades produtivas
– os latifúndios –, dedicadas ao plantio de um só gênero de exportação e à produção
em larga escala. As determinações dessa época moderna criavam economias
dependentes, muito especializadas, e que visavam à maximização dos recursos e dos
lucros fora de seus territórios. O açúcar cumpria todos esses requisitos, e faria a
alegria do mercado europeu, ávido por “doçura em pó”. Sabemos que necessidades
podem ser criadas, e que o consumo está muitas vezes sujeito às paixões da moda.
[…] a grande coqueluche foi mesmo o açúcar, que agora andava em voga não como
medicamento, mas como alimento que lembrava o excesso: excesso de doce, de
sabor, de calorias, de alegria (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 53).

No cenário açucareiro, existiam uma economia de subsistência e, paralelamente, a
produção de tabaco, que aparece nas estatísticas, porém, sem afetar a grandiosidade da
produção da cana-de-açúcar. A plantação de tabaco se desenvolveu em maior proporção na
Bahia, mas também em outras localidades do Nordeste, que hoje representam os estados de
Sergipe, Pernambuco e Alagoas.
Na segunda metade do século XXVII, começou o período aurífero, entretanto,
exclusivo da região das minas no interior do território colonial. Na face litorânea, permaneceu
a produção açucareira. “As minas foram ocupadas com muita rapidez e num curto período: a
exploração do ouro teve início na década de 1690, atingiu seu auge entre 1730 e 1740, e
começou a definhar a partir dos anos 1750” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 121).
Por ser o produto mais cobiçado pela metrópole, o ouro ganhou grande projeção.
Antes mesmo da sua localização precisa, já possuía regime especial preceituado pelo poder
central: “[…] estabelecia-se a livre exploração, embora submetida a uma fiscalização estreita,
e a Coroa reservava-se, como tributo, a quinta parte de todo o ouro extraído” (PRADO
JÚNIOR, 2014, p. 57). Mesmo com o grande vulto econômico que se presenciou com o ouro,
não demorou para que a extração declinasse, e outro produto, também agrícola, assim como a
cana-de-açúcar, despontou nas plantações coloniais.
O algodão começou a ser cultivado, fornecendo matéria-prima para as indústrias
têxteis inglesas, que estavam em franca expansão, anunciando a era da denominada
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Revolução Industrial. A necessidade de algodão refletiu-se automaticamente nas colônias,
permitindo a abertura dos mercados e a valorização dos produtos (PRADO JÚNIOR, 2014).
Concentrou-se a atenção, novamente, portanto, em um único produto.
O Brasil até então não conseguira pulverizar a atenção em produtos agrícolas
variados ou em frentes variadas na economia. Sempre que determinado elemento crescia em
valor, focava-se nele quase com unicidade. As pequenas hipóteses de diversificação existiram,
porém, de maneira pouco representativa em termos finais. Sempre se fixou em um elemento,
produzindo-o até a exaustão de suas possibilidades. Não se preocupava com o futuro da
colônia, em se criar uma base para uma vida no território que fosse autossuficiente.
Tal fato mostrou-se mais expressivo quando o padre jesuíta italiano André João
Antonil, nascido na cidade de Lucca, veio para o Brasil e, observando a vida na colônia,
escreveu o livro intitulado Cultura e opulência do Brasil: por suas drogas e minas, publicado
em 1711. O livro descreve minuciosamente as riquezas e a potencialidade do país:
[…] pelo que temos dito até agora, não haverá quem possa duvidar de ser hoje o
Brasil a melhor e mais útil conquista, assim para a Fazenda Real, como para o bem
público, de quantas outras contas o reino de Portugal, atendendo ao muito que cada
ano sai destes portos, que são minas certas e abundantemente rendosas (ANTONIL,
2011 (1711), p. 279).

Em razão de sua apologia às riquezas da colônia, e temendo o rei português a
concorrência ou problemas com outras potências que tivessem a sana mercantilista aflorada
pelas descrições de Antonil, a metrópole censurou o livro, proibindo a sua circulação.1 O
estudo ficou quase um século desaparecido, ressurgindo em razão de esforços
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pesquisadores luso-brasileiros, e a sua autoria foi identificada por Capistrano de Abreu
(ANTONIL, 2011, contracapa2).

“Depois de, com mais profundo critério, afirmar que as minas de ouro a poucos enriqueciam, ‘sendo as
melhores minas do Brasil os canaviais e malhadas em que se planta o tabaco’, consagra Antonil a parte mais
importante do livro à mineração do ouro. E foram estes capítulos, quer nos parecer, a principal causa da
destruição da sua obra pelo governo português, como relataremos. Realmente pouco interessaria a europeus esse
tratado sobre a cultura da cana, e as condições da lavoura açucareira no Brasil, quando em toda a América era
tão espalhada. O Novo Mundo, para a mente dos europeus, era a terra dos metais e das pedras preciosas e o
Brasil fora até princípios do século XVIII um país de desoladora aridez, para a maioria dos portugueses. Pois se
não tinha minas! Quanta desilusão com a prata de Robério Dias as esmeraldas tantas vezes anunciadas e jamais
confirmadas! Assim com que entusiasmo não acolhera Portugal a notícia da descoberta dos grandes campos
auríferos de Minas Gerais, rendosos como poucos placers do Universo! Com que ciúme os resguardava das
vistas exóticas! E era Antonil quem em livro que se traduziria logo, a correr o mundo, vinha revelar todas as
maravilhas dessa nova Golconda. Imprudente ideia! Excelente ideia devemos nós dizer, pois graças a ela temos
hoje fortíssimo veio de informações sobre a vida primitiva da mineração do ouro, único documento de
reconstituição de muitas faces deste período notabilíssimo, capital, da formação brasileira [...]” (TAUNAY,
2011, p. 21-22).
2
A edição consultada, de 2011, não traz a autoria certa da informação utilizada.
1
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Vislumbra-se, assim, mais uma vez e nitidamente, o viés extrativista e mercantilista
da colonização do país, padrão que foi vertendo-se ao longo da história nacional.
No período imperial, desponta a agricultura cafeeira, no oeste paulista e no vale do
rio Paraíba, alcançando Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Originou a expressão
“Barões do Café” e mostrou-se uma cultura agrícola muito mais simples e barata do que as
complexas estruturas necessárias aos engenhos de açúcar.
Sobre a cultura cafeeira,
dois fatos (aliás, intimamente relacionados) a constituem; um de natureza
geográfica: é o deslocamento da primazia econômica das velhas regiões agrícolas do
Norte para as mais recentes do Centro-Sul (o Rio de Janeiro e partes limítrofes de
Minas Gerais e São Paulo). Outro é a decadência das lavouras tradicionais do Brasil
– da cana-de-açúcar, do algodão, do tabaco –, e o desenvolvimento paralelo e
considerável da produção de um gênero até então de pequena importância: o café,
que acabará por figurar quase isolado na balança econômica brasileira (PRADO
JÚNIOR, 2014, p. 157).

Igualmente ao ocorrido em momentos anteriores da história, a base econômica
vinculava-se a um único produto de raiz agrícola e de cunho exportador, mesmo já adentrando
o século XIX, com a independência do país e com maiores possibilidades, inclusive de
intercâmbio de práticas, ideias e know-how.
Proclamada a República, iniciou-se o período conhecido na história como República
Velha, no qual, até o fim do século XIX, o país manteve-se agrário e exportador.
Mundialmente descobriram novas formas de energia em substituição à máquina a vapor,
incentivando modificações na indústria e incrementos em seus parques produtivos. A
industrialização no Brasil aconteceu de maneira bastante localizada, no Sudeste do país,
causando uma modificação no estilo de vida da sociedade. O governo, por seu turno, não
conferiu incentivos à nova forma de produção de bens de consumo, mantendo sua atenção no
padrão agrícola preexistente e que se baseava no modelo agroexportador.
Segundo Schwarcz e Starling (2015, p. 326), no período da República Velha,
[…] a população brasileira cresceu a uma taxa de 2,5% ao ano, enquanto a
população das cidades com 50 mil ou mais habitantes subiu a 3,7% e a das cidades
com mais de 100 mil, a 3,1%. Por outro lado, se no primeiro decênio da República a
população rural decresceu 2,2%, na área urbana ela aumentou 6,8%. A urbanização
era uma realidade que vinha para ficar, e alterava rapidamente a feição do país.
Apesar disso, a realidade nacional continuava eminentemente agrícola. Segundo o
censo em 1920, dos 9,1 milhões de pessoas em atividade, 6,3 milhões (69,7%) se
dedicavam à agricultura; 1,2 milhão (13,8%), à indústria e 1,5 milhão (16,5%), aos
serviços de uma maneira geral.
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Com o advento da Primeira Guerra Mundial, o governo precisou mudar a sua postura
com relação à indústria, nascendo, por essa circunstância europeia e mundial, que alterou as
exportações do país, uma política industrial, promovendo-se a sua ampliação e o início de
uma variação. Predominou, contudo, a indústria têxtil.
Os dados acerca do crescimento industrial brasileiro podem ser verificados,
consoante informa Tania Regina de Luca (2001), pelo Censo Industrial do Brasil do ano de
1907, pelo recenseamento ocorrido em 1920 e pelos dados fornecidos pelo Ministério da
Agricultura e pela Secretaria de Agricultura paulista de 1929. Esses referidos dados
comprovam um fortalecimento da industrialização paulista:
[…] em termos quantitativos, a maior parte das indústrias arroladas era constituída
por pequenas empresas, muitas vezes funcionando em locais improvisados,
empregando poucos operários e produzindo para o mercado local. Contudo, não se
deve subestimar a importância relativa das grandes indústrias, que aglutinavam mais
de uma centena de empregados e elevados capitais. Apesar de seu número restrito
esses estabelecimentos, concentrados sobretudo no setor têxtil, eram responsáveis
pela maior parte da produção e dos empregos, o que permite afirmar que são eles os
que melhor caracterizam a estrutura industrial brasileira de então (LUCA, 2001, p.
20-21).

Em mais um período, pode-se observar, a dificuldade de uma real diversificação. As
mudanças são lentas e não representam um quadro plúrimo de perspectivas e alternativas.
O Brasil adentra a República Nova sendo atingido pelos reflexos da Crise de 1929,
precisando queimar, inteiras, as suas plantações de café por não conseguir negociá-las no
mercado externo. Parecia ter chegado ao fim uma era agroexportadora e ser, de fato, o
momento da entrada do país no grupo dos países industrializados. A mudança aconteceu por
meio do sistema imperialista pelo qual o “Brasil se [integraria], de forma completa, ao mundo
e ao ritmo de vida modernos. Esse foi, sem dúvida o resultado máximo, no Brasil, da
penetração do capital financeiro internacional e imperialismo dela resultante” (PRADO
JÚNIOR, 2014, p. 287).
Nem com uma abertura do país para o referencial internacional, as mudanças foram
retidas de maneira expressiva, demonstrando, novamente, a dificuldade com as alterações,
ainda quando emergenciais e essenciais. Para Caio Prado Júnior (2014, p. 288), os fatos do
período comprovam
[…] que não [era] mais possível manter-se a economia brasileira e alimentar a vida
do país dentro de seu antigo sistema produtivo tradicional. Para promover o
progresso do país e de suas forças produtivas, mesmo para simplesmente conservar
o nível adquirido, tal sistema era evidentemente insuficiente. Apresenta-se [sic]
então a perspectiva e estagnação e decadência; e é o que efetivamente ocorreu na
maior parte do país. Entre outros, o exemplo da região amazônica é característico;
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mas está longe de ser o único. Com poucas exceções, a maior parte do território
brasileiro encontrar-se-á logo estagnado, se não em regresso. Mas em outros setores
(e esses ampararão e em certa medida arrastarão o resto), graças a circunstâncias
particulares e muito especiais, desenvolver-se-ão novas formas econômicas que
embora ainda de segunda ordem no conjunto, e à margem do sistema produtivo
fundamental do país, conseguirão manter a vitalidade brasileira.

Ao longo da história do país, demonstrada sinopticamente, é possível perceber uma
cultura ligada a sistemas monopolistas, baseados na extração e no cultivo de produtos
naturais, sem qualquer fomento expressivo ao crescimento industrial e tecnológico. Quando as
mudanças acontecem, aparecem em contextos de emergência, sob risco de desabastecimento
ou crise total. Não se observam uma vontade e uma tendência a criações de vanguarda. A
postura é sempre conservadora. É o que se depreende do formato energético nacional, tendo
recebido a influência do formato econômico, uma vez que intimamente ligado a ele.
Os momentos de progresso existentes não se darão sem retrocessos ou tropeços,
haverá momentos de retorno “ao passado, e contra a transformação que se opera, reagirão
forças poderosas que tendem a manter o país em sua primitiva situação” (PRADO JÚNIOR,
2014, p. 292). É a força de uma cultura que criou raízes sociais, devendo ser estudada, e suas
vertentes, interpretadas, para que se fuja definitivamente de seus grilhões aprisionadores.
Existe, porém, quem sustente posicionamento diverso, não podendo ser esquecido
neste momento. O historiador João Antônio de Paula (2012) apresenta versão da história
segundo a qual a economia brasileira não teve como base fundamental a produção escravista e
a monocultura no período compreendido entre 1830 e 1889. Para ele, a economia,
[…] apesar da efetiva centralidade da produção cafeeira, foi relativamente
diversificada e dinâmica. Ao longo do século XIX certas características estruturais e
vocações regionais criaram um mosaico de relações de trabalho, de tecnologias, de
produtos, de mercados, de formas de prosperidade, o que contraria a imagem, que
ainda tem ampla difusão, de uma economia exclusivamente escravista, de
monocultura e voltada para a exportação (PAULA, 2012, p. 182).

O autor traz ilustrativamente uma tabela, reproduzida a seguir, na qual busca
demonstrar a multiplicidade da produção do país. Tais dados ao contrário do que se pretende,
confirmam a existência predominante de uma única vertente agrícola, devendo o leitor
observar com atenção, na Tabela 1, a proporção (percentual) apontada para a cana-de-açúcar e
para o café.
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Tabela 1 – Exportações de mercadorias
(% do valor dos oito produtos principais sobre o valor total da exportação)
FUMO

ALGODÃO

BORRACHA

2,5

20,6

0,1

COUROS
E PELES
13,6

0,5

1,9

10,8

0,3

7,9

1,0

0,9

1,8

7,5

0,4

8,5

21,2

1,0

1,6

2,6

6,2

2,3

7,2

45,5

12,3

0,9

1,2

3,0

18,3

3,1

6,0

95,1

56,6

11,8

1,2

1,5

3,4

9,5

5,5

5,6

1881-1890

92,3

61,5

9,9

1,6

1,2

2,7

4,2

8,0

3,2

1891-1900

95,6

64,5

6,0

1,5

1,3

2,2

2,7

15,0

2,1

DECÊNIO

TOTAL

CAFÉ

AÇÚCAR

CACAU

1821-1830

85,8

18,4

30,1

0,5

1831-1840

89,8

43,8

24,0

0,6

1841-1850

88,2

41,4

26,7

1851-1860

90,9

48,8

1861-1870

90,3

1871-1880

ERVAMATE
-

Fonte: PAULA, 2012, p. 183-184.

João Antônio de Paula (2012) advoga realmente a tese de que houve uma
diversificação que se possa considerar como significativa, avaliando-a, inclusive, como um
ganho econômico e social para o Brasil. Aponta que essa noção
[…] é uma importante conquista da historiografia brasileira, a superação da
perspectiva em que a história econômica do Brasil era tomada como um somatório
de ciclos de produtos (açúcar, ouro, café), os quais teriam trajetórias similares
(nascimento, auge, declínio). Tal maneira de ver as coisas resultou num
reducionismo problemático, ao ignorar a existência de “complexos econômicos”,
para além da exportação de alguns produtos. A economia nordestina, mesmo no
auge da exportação de açúcar, nunca foi apenas açucareira, como também não foi só
mineratória (ouro e diamantes) a economia de Minas Gerais no século XVIII e assim
por diante. Trata-se, então, de entender a economia brasileira no século XIX como
regionalmente diversificada do ponto de vista da produção, dos mercados, das
relações de trabalho, das estruturas fundiárias (PAULA, 2012, p. 183).

Não há dúvidas de que outros produtos existiram no curso da história do Brasil, até
mesmo pela necessidade interna e pela influência de se exportar e de se produzir para
exportação. Não se pode negar, entretanto, o viés monopolista, exclusivista que se alojou
culturalmente na base econômica nacional e que, mesmo diante de possibilidades

de

mudança, o país teve ou criou resistências em fazê-la. Esse é fator preponderante para a
interpretação da realidade histórica que se tem e da difusão de tal parâmetro para as demais
searas econômicas e sociais, atingindo, inclusive, o setor ambiental.
Nesse momento, algumas indagações podem surgir: se o parâmetro apontado é uma
perspectiva costumeira do brasileiro, da dificuldade na mudança ou na diversificação da
matriz energética, como fica a proteção da questão cultural? Como fica a perspectiva cultural,
principalmente, quando o arcabouço hermenêutico é de Direito Ambiental, que possui como
uma de suas subdivisões o meio ambiente cultural? Como solucionar a situação apontada sem
se configurar uma lesão ou uma perda de referenciais históricos, portanto, culturais?
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O patrimônio cultural, tangível (material) ou intangível (imaterial), constitui setor em
expansão. Há diversas discussões, e constantemente são criadas maneiras para a proteção de
seus valores, seja no âmbito administrativo (direto, indireto ou terceiro setor) seja no
legislativo. O número de demandas judiciais acerca dos direitos envolvendo o patrimônio
cultural também cresceu. A ampliação de importância deu-se em razão de uma maior
compreensão sobre a relevância do patrimônio cultural na vida de uma coletividade e pela
expressão da necessidade de resguardar a cultura e os legados sociais.
Leonardo Castriota (2009b) sustenta que, na modernidade, o patrimônio cultural
refere-se sempre a um sujeito coletivo, podendo ser um estado, um país ou até o patrimônio
cultural de toda a humanidade. Hoje não se reduz, exclusivamente, a obras de músicos,
artistas plásticos, arquitetos, mas, sim, a todas as “[…] criações anônimas surgidas da alma
popular e o conjunto de valores que dão sentido à vida” (CASTRIOTA, 2009b, p. 42). A
cultura é tudo que permite ao ser humano relacionar-se com a natureza ao seu redor.
O patrimônio solidifica-se, qualquer que seja ele, “em suas manifestações as
especialidades de uma cultura: a maneira de um povo trabalhar, construir, festejar, enfim, sua
maneira de viver. Deste modo, o patrimônio cultural de um povo é maior depositário de sua
identidade, daqueles elementos diferenciais que o caracterizam” (CASTRIOTA, 2009b, p.
42). Paulo Affonso Leme Machado (2008) sustenta duas concepções de cultura, uma voltada
para a criação de belas-artes e ciências humanas e outra, para “o processo ou estado de
desenvolvimento social de um grupo, um povo, uma Nação, que resulta do aprimoramento de
seus valores, instituições, criações” (MACHADO, 2008, p. 929).
Diante de tais parâmetros, outra questão fica latente: a cultura monopolista identifica,
na atualidade, o povo brasileiro e as opções de vida que a coletividade tem para si? A
Constituição da República, em seu art. 216, caput, preceitua que: “[…] constituem patrimônio
cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988). A identidade e a memória são,
portanto, elementos essenciais para se estabelecer a existência ou não de um vínculo cultural
que se deve preservar e para a formação de uma coletividade nacional.
Por “memória” tem-se aquilo que se “[…] reteve do passado ou se quer guardar
sobre qualquer coisa. A memória é a conservação de fatos ou ações do passado ou do presente
visando ao tempo futuro” (MACHADO, 2008, p. 932). “Identidade”, por sua vez, é o vínculo
de significado que conecta o indivíduo ao patrimônio apontado. Trata-se de uma construção
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paulatina dentro da organização social, que vai conferindo a importância e o valor necessário
para, de fato, ser conectada significativamente à essência individual e coletiva.
Quando se busca a preservação de algum traço cultural, sobretudo o imaterial,
pretende-se a proteção de seus valores e dos elementos que se mostram inerentes à sociedade
à qual pertence. Sempre são valores que agregam fatores positivos à estrutura social. A
cultura é libertadora, e não opressiva. A cultura mostra quem a comunidade é e não é
impeditivo para a evolução social. A cultura precisa ser preservada, mantendo o seu lugar no
tempo e suas representações na vida do povo, porém, não aprisiona a sociedade na conjuntura
do tempo em que surgiu e tornou-se referencial.
Nesse contexto, é possível vislumbrar que o Brasil precisa romper com o vínculo que
ainda perdura em relação aos traços econômicos coloniais, mormente as características
monopolistas, abrindo-se para o novo e para os compromissos com direitos difusos, entre eles,
o meio ambiente. Ganha importância a situação descrita quando se fala em produção de
energia, que ocorre por meio de recursos naturais e com quase exclusividade da
hidroeletricidade. Por essa razão, é importante render reverência às fontes da historiografia,
para perceber as relações que se processaram entre indivíduos, agentes políticos, sociedade ao
longo do tempo até se chegar aos tempos atuais.
“Nenhuma

reflexão

sobre

a

produção

histórica

pode

descuidar-se

dos

circunstanciamentos mais gerais que são também históricos e que estabelecem a conexão
entre autor-obra-meio, ou seja, a sociedade” (ARRUDA, 2008, p. 8). Assim, não se trata de
um combate contra uma opção ou uma escola econômica, mas de observar historicamente as
contingências que fizeram com que se fixasse por tão longo prazo na sociedade brasileira e, a
partir do entendimento motivado de tal situação, laborar para identificar outro caminho, mais
adequado, para a sua alteração.
Não se trata, de forma alguma, do comum olhar de desprezo do ser humano da
modernidade sobre as questões de tempos passados, ao revés, a identificação dos referenciais
históricos tem por objetivo reconhecer um momento da história, com os seus valores e suas
características. O que não se pode é continuar com aspectos que não mais, na sociedade atual,
possuem respaldo para manutenção.
O padrão monopolista, mercantilista é o aspecto que contornava a economia dos
países ibéricos, pós-Renascimento, e que os fez lançar-se ao mar para conquistar novos
territórios e chegar ao espaço geográfico hoje conhecido como República Federativa do
Brasil. Se não houvesse a sana acumuladora e extrativista de Portugal, não sabemos os rumos
que a história teria tomado. As contingências dos anos de 1500, porém, não podem perdurar
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em traços econômicos até hoje: há que ultrapassar determinados parâmetros e adequar-se à
realidade. A história é dinâmica, e tal conduta não rompe com o respeito aos traços culturais
(históricos e artísticos) vividos pelo país.
Não se pretende a substituição do “velho” pelo “novo” como uma total afronta ao
sentido de preservação e valorização do patrimônio cultural. Busca-se uma visão mais atual
do compromisso com o futuro e com o presente; bem como com a garantia do
desenvolvimento nacional (art. 3º, inciso II da CRFB) e do desenvolvimento sustentável (art.
225, caput da CRFB) (BRASIL, 1988). A Constituição da República harmoniza os valores
culturais (históricos) com a manutenção do crescimento interno de maneira a conjugar e
respeitar os direitos e obrigações econômicas, sociais e ambientais. Assim, os valores podem
coexistir no sentido de proteção, sem haver perdas de oportunidades.
Mudar não significa deixar de preservar uma cultura, um momento ou um aspecto da
história, pois não deixará de estar na história, não perderá o seu significado e o seu contexto.
A história é viva e mutante, permite alterações constantes que não implicam perdas ou
supressões, apenas passagens de um momento ao outro – todos, com o seu mérito próprio. As
mudanças, especialmente as mais marcantes, são uma conquista interpretativa para os
historiadores, envolvem reflexões e opiniões diversas. O que mais desperta alternativas e
soluções é a relação da vida social antes e depois do evento modificador.
Para Peter Burke (1992, p. 24-25), é difícil
[…] descrever ou analisar [...] a relação entre as estruturas do cotidiano e a
mudança. Visto de seu interior, o cotidiano parece eterno. O desafio para o
historiador social é mostrar como ele de fato faz parte da história, relacionar a vida
cotidiana aos grandes acontecimentos, como a Revolução Francesa, ou a tendências
de longo prazo, como a ocidentalização ou a ascensão do capitalismo. O famoso
sociólogo Max Weber criou um termo famoso que pode ser útil aqui: “rotinização”
(Vealltäglichung, literalmente “cotidianização”). Um foco de atenção para os
historiadores sociais poderia ser o processo de interação entre acontecimentos
importantes e as tendências por um lado, e as estruturas da vida cotidiana por outro.
Até que ponto, por que meios e durante que período a Revolução Francesa ou a
Revolução Russa (por exemplo) penetraram na vida cotidiana dos diferentes grupos
sociais, até que ponto e com que sucesso eles resistiram?

No caso presente, a relação entre a cultura monopolista econômica, estabelecida pelo
colonizador no marco do descobrimento do país, termo importantíssimo da história do Brasil,
e a dificuldade de diversificação da matriz energética mostra a necessidade de rompimento da
barreira de padrões únicos para que o país possa adequar-se a uma realidade ambiental, social
e econômica mais condizente com os ditames da República Federativa do Brasil e suas
responsabilidades internas e internacionais.
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“A ruptura das estruturas de monopólio é o passo importante para galgarmos uma
etapa na socialização dos recursos e do bem-estar. E ainda na redução dos custos sociais do
desenvolvimento que oneram pesadamente as classes assalariadas e o subproletariado” (RIOS,
1972, p. 272). A cultura monopolista, via de consequência, merece estudo e atenção no que
tange à sua importância histórica na fase colonial do país, a seus efeitos consecutivos e
desdobramentos, já que se trata de um padrão vivido que, mesmo depois de inexistente em
outras partes do mundo, ainda perdura no Brasil.
A relação entre natureza e cultura é indissociável, sendo facilmente verificada pela
interligação de políticas públicas, empresariais, movimentos sociais e normas jurídicas que
visam pacificar essa estrutura múltipla e dinâmica. A tendência ou o costume monopolista,
mesmo aqui denominado como “cultura monopolista brasileira”, não se configura um objeto
vinculado ao patrimônio cultural imaterial, que careça de proteção para que não se perca no
tempo. Trata-se que um traço costumeiro, quase acomodado, de opções do país, cujas
documentações e cujos monumentos reflexos do período colonial estão protegidos e
dominados pela historiografia.
O reconhecimento de uma raiz colonial que permeia a mentalidade brasileira até os
dias atuais, configurando-se prejudicial, não é, de maneira alguma, lesivo à proteção da
cultura do país e ao meio ambiente cultural, que carece de tanta atenção quanto o meio
ambiente natural – a ser posteriormente muito mencionado. Os quatro questionamentos
retroapresentados, em que pesem o vínculo lógico com o tema e as suas repercussões, não
contêm a força de paralisar a intenção de mudança que se pretende com as discussões aqui
trabalhadas. Não há perda cultural com a verificação de um traço monopolista e com a
intenção de alteração desse padrão, com a consequente variação das opções econômicas e
energéticas do Brasil.
Não se pode reputar, portanto, perda cultural, passível de ações protetivas, para
circunstâncias fáticas que aprisionam o país em formatos obsoletos e comprometedores do
crescimento e do desenvolvimento nacional.
O monopolismo e o padrão mercantilista tiveram os seus lugares na história,
inexistindo lógica palatável que conceda a eles um lugar original também no século XXI. O
espírito mercantilista é imediatista e pouco propenso ao trabalho pioneiro (BUESCU, 2011),
sendo o oposto da sociedade atual, pós-moderna, altamente veloz, mutante e tecnológica. Não
há espaço, realmente, na vida cotidiana que possa comportar a estrutura para a facilidade
contida na extração daquilo que se mostra abundante em determinado momento. A utilização
irresponsável dos recursos naturais não mais pode ter lugar.
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Os recursos naturais devem ser úteis ao ser humano, porém, sem atingir a sua
exaustão (esgotabilidade), objetivo ainda complicado por traços históricos vinculados à
relação do ser humano com a natureza, mormente diante do cenário apresentado. Significa,
assim
[…] que os elementos da realidade não partem do intelecto humano puramente, mas
de relacionamentos com o meio natural e social. Fatalidades naturais como o
nascimento e morte, fenômenos climáticos e meteorológicos também compõem o
ser de uma sociedade. Porém, não somente por meio destes fenômenos naturais
implacáveis relaciona-se o homem com a natureza. Muito mais presentes são as
atividades sociais em que a natureza é posta a serviço do homem em sua
participação social (socialização da natureza), o que não significa necessariamente
que o homem a compreenda. Pois, na sociedade moderna, é a natureza em
instrumento. Tanto aquilo que apresenta de matéria como suas exigências naturais
são compreendidas na exata medida de sua utilidade imediata (DERANI, 2009,
p. 50).

“O despreparo administrativo, herança de 300 anos de colonialismo”, e uma
“mentalidade persistente” (BUESCU, 2011, p. 478-479) nesse sentido, reflexo da baixa
orientação educacional, não podem perdurar como eterno motivo para a não configuração das
mudanças necessárias na gestão administrativa do país. Os problemas estão diagnosticados;
não falta clarividência, falta força para romper as barreiras do comodismo, que, de forma
equivocada, facilita a continuidade das estruturas políticas históricas.
A produção de energia não pode acompanhar um modelo de unicidade. A energia é a
mola-mestra da sociedade atual e da sobrevivência do país. Não pode ficar vinculada
exclusivamente a um recurso natural abundante, porém esgotável, como a água,
principalmente quando este recurso é vital para o ser humano e encontra-se com seus ciclos
alterados e, em razão disso, com crises sucessivas de abastecimento.
A lógica precisa mudar, o modelo vigente precisa ser reconstruído, e várias
alternativas estão à disposição no território nacional, basta desconstruir os padrões de
estagnação existentes. A água potável, passível de consumo humano, está se esgotando. É,
hoje, o “ouro líquido”, não podendo ficar comprometida pela produção de eletricidade, visto
que este bem de consumo pode ser produzido por fontes primárias diversas também existentes
no território brasileiro.
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3

A ÁGUA E A CULTURA DA ABUNDÂNCIA DE RECURSOS NATURAIS NO
BRASIL

A opção energética brasileira, sobretudo a geração de energia elétrica, é pautada
predominantemente pela fonte hídrica. Seus traços, inequivocamente monopolísticos, são
oriundos de uma cultura de suposta disponibilidade irrestrita e da impossibilidade de carestia,
advinda da visão colonial extrativista, segundo a qual se deve retirar da natureza tudo que nela
existe e pode ser aproveitado economicamente, sem se ater aos parâmetros cíclicos que lhe
são particulares.
O território brasileiro possui, se comparado com outras localidades do mundo, uma
disponibilidade de água doce muito superior à dos demais, justificando o seu uso, no fim do
século XIX e em grande parte do século XX, para a produção de energia elétrica. A realidade
monopolística, entretanto, não poderia ter perdurado até os dias atuais.
Desde as três últimas décadas do século passado, já se mostravam a diversificação
possível e a necessidade de se evitar o uso de termelétricas para suprir a demanda do país,
assim como de reduzir a intensidade de uso da água, mesmo que seja um uso não consuntivo,
como acontece com as hidrelétricas. A geração de energia por meio da água como fonte
primária não ocasiona o seu consumo, porém, não se podem negar impactos sobre a qualidade
da água e sobre o ambiente circunvizinho à área em que se instala uma Usina Hidrelétrica –
UH – ou uma Pequena Central Hidrelétrica – PCH.
Dentro da visão de fartura que envolve esse recurso natural e dos múltiplos usos da
água, o que se busca é um equilíbrio em suas utilidades, sendo considerados os parâmetros
técnico, econômico, ambiental e social ideal para a sua gestão (GRANZIERA, 2001). Assim,
a pretensão de uma governança hídrica eficaz é
[…] a busca do equilíbrio correto de autoridade, liderança e recursos entre os órgãos
do governo, o setor privado e a sociedade civil. O setor privado inclui grandes e
pequenas empresas e todos os tipos, muitas das quais usam necessariamente muita
água, como na geração de energia, mineração, na manufatura e na agricultura. A
sociedade civil é formada por indivíduos e entidades preocupados com a água, que
vão de ativistas da proteção de bacias hidrográficas a agricultores de subsistência, e
também inclui organizações não governamentais que defendem interesses sociais ou
ambientais (RICHTER, 2015, p. 90).

A água em termos planetários domina 75% do globo terrestre, mas a maior parte não
está disponível para o consumo. Apenas 2,7% são formados por água doce, sendo que parte
deste montante está congelada ou em áreas subterrâneas. A questão ganha destaque quando se
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observa que a própria natureza necessita da água para se manter, e os habitantes da Terra
utilizam-na para usos diversos e de maneira pouco sustentável (WWF-BRASIL, 2006), por
isso a água precisa ser adequadamente gerida, para que não falte e, nas localidades em que já
é escassa, seja a situação mais bem-controlada. Ademais, “a água de fácil acesso, dos rios,
lagos e represas, representa muito pouco do total de água doce disponível. Mas a água doce
também não significa água potável. Para isso a água precisa ser de boa qualidade, estar livre
de contaminação e de qualquer substância tóxica” (WWF-BRASIL, 2006, p. 9).
A água, desde os pré-socráticos, envolve o imaginário e as teorias sociais por meio
das primeiras teorias filosóficas e científicas desenvolvidas. Possui características marcantes,
como ser o único recurso disponível na natureza nos três estados físicos: líquido, sólido e
gasoso, possibilitando diversas utilidades. Tais noções iniciais constituem “o ponto de partida
de uma visão de mundo que, apesar das profundas transformações ocorridas, permanece parte
de nossa maneira de compreender a realidade ainda hoje” (MARCONDES, 2012, p. 24).
Ademais, a água tem diversas definições, conceituações e funções.3 É considerada
solvente universal, sendo essencial para o surgimento e a manutenção da vida na Terra, o que,
por observação e pela busca incessante dos gregos pré-socráticos pela “explicação das coisas
a partir de um elemento único” (BITTAR; ALMEIDA, 2010, p. 75), teria ensejado a sua
colocação, por Tales de Mileto, como elemento primordial (a arché). Não se sabe, contudo, o
real motivo de esse filósofo da Escola Jônica ter colocado a água nessa posição. Acredita-se
que tenha sido por influência dos “antigos mitos do Egito e Mesopotâmia, civilizações de
regiões áridas e que se desenvolveram em deltas de rios e onde por isso mesmo a água
aparece como fonte da vida” (MARCONDES, 2012, p. 25).
Para Tales de Mileto, tudo que existe sobre a face da Terra é proveniente da água,
tudo é transformação da própria água. “A terra proveio da água e é por ela mantida. Assim
como as rochas, as árvores ou os homens são de qualquer modo compostos por água, que é o
contínuo e oculto constituinte de todas as coisas” (MORAES, 2015, p. 22-23). A arché ganha
importância exatamente

“Água – s.f. 1. Líquido incolor, inodoro e insípido, composto de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio.
2. A parte líquida do globo terrestre. 3. Cada uma das vertentes de um telhado. 4. Chuva. 5. Grandes volumes de
água, como o mar, os rios, os lagos. 6. Grande quantidade de chuva” (ABL, 2009, p. 114).
“[...] diferentes atributos que conferem importância à água, tais como componente essencial das células, agente
de limpeza e nutrição, agente regulador do clima, meio de transporte, além de sua mobilidade, sua ação
reguladora de trocas de energia na biosfera e ainda sua capacidade de erosão e destruição. Como bem de uso
múltiplo, a água é utilizada como suprimento industrial, na geração de energia elétrica, no saneamento básico, na
produção de alimentos, sendo também hábitat de seres aquáticos e fator de recreação e lazer” (REIS;
GUIMARÃES; LANDAU, 2012, p. 9).
3
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[…] na tentativa por parte desses filósofos de apresentar uma explicação da
realidade em um sentido mais profundo, estabelecendo um princípio básico que
permeie toda a realidade, que de certa forma a unifique e que ao mesmo tempo seja
um elemento natural. Tal princípio daria precisamente o caráter geral a esse tipo de
explicação, permitindo considerá-la como inaugurando a ciência (MARCONDES,
2012, p. 26).

Depreende-se, assim, que a água sempre ocupou posição de importância na história
da humanidade. A ela é conferido destaque em razão de sua relevância para a vida da
sociedade, mesmo antes dos conhecimentos científicos que hoje confirmam seu caráter
essencial. Foi reputada, no período de formação das civilizações antigas, o “centro do bemestar material e cultural humano” (MORAES, 2015, p. 19). É hodiernamente considerada o
“ouro líquido”, encontrando-se ameaçada e em perigo, mesmo sendo uma preciosidade para a
existência humana.
A água é elemento de destaque que se fez presente na histórica Carta de Pero Vaz de
Caminha dirigida a Sua Alteza, D. Manuel, Rei de Portugal, dando-lhe notícia do
“achamento” de terras além-mar: “[…] as águas são muitas e infindas. E em tal maneira é
graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem”
(CAMINHA, 15004 apud CASTRO, 2015, p. 113). É nesse momento que se inicia, para a
Colônia – ampliando-se para o Estado brasileiro –, a visão de abundância acerca da presença
de água no Brasil, crença esta arraigada em muitas condutas que se protraíram ao longo do
tempo e nas ações dos cidadãos. Mostra o reflexo do pensamento colonizador no padrão
instituído no território colonizado. Assim, assumindo “a forma de um diário atípico, a Carta
de Caminha fornece, como é lógico, revelações importantes não somente em relação ao novo
mundo, mas dá igualmente grande ênfase a muitos e importantes dados da cultura portuguesa
em contato com a realidade do maravilhoso” (CASTRO, 2015, p. 32-33).
A carta insere-se no que se denomina de “literatura de testemunho” (CASTRO, 2015,
p. 9) ou no gênero literário tipicamente português característico dos documentos das empresas
mercantes, “literatura de viagem” (CASTRO, 2015, p. 29-30). O documento desenvolvido por
Pero Vaz de Caminha torna-se o registro, por excelência, do nascimento de um país,
possuindo em si os traços culturais característicos que lhe serão impingidos, pois o signatário
está a serviço da metrópole e transpõe ao texto tudo que se mostra importante, busca detalhes,
descrevendo-os com cuidado, para que o rei possa ter um completo entendimento acerca das
possibilidades que se apresentam dentro da nova terra encontrada e que coadunam com o
perfil econômico mercantilista (extrativista, acumulador) que domina o cenário econômico na
4

CAMINHA, Pero Vaz de. Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei D. Manuel. Santa Cruz de Cabrália, 1500.
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península ibérica, primordialmente – “[…] e desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta o
que nesta Vossa terra vi. E se me alonguei um pouco, Ela me perdoe. Porque o desejo que
tinha de Vos tudo dizer, me fez pôr assim tudo a miúdo” (CAMINHA apud CASTRO, 2015,
p. 113).
A integração de fatores como esses
[…] transforma a Carta em crônica, permitindo a preservação do tempo real
observado pelo remetente e a estabilização coerente do tempo histórico brasileiro.
Estes fatos fazem do Brasil, possivelmente, a única realidade geo-humana moderna
possuidora da escritura do próprio nascimento. E, caso raro, desta maneira aquela
brasileira é uma cultura nacional que nasce diretamente ligada ao signo escrito
(CASTRO, 2015, p. 36).

Os signos, os símbolos e os significados contidos no documento do descobrimento são de
relevante importância para a compreensão dos parâmetros culturais desenvolvidos
posteriormente no caminhar histórico da nação brasileira. Quanto à opção energética, tais
escritos merecem uma análise mais aberta e livre de aprisionamentos, sobretudo após a
vertente do desenvolvimento sustentável.
Dentro do padrão histórico e de mentalidade que permeou a formação do povo
brasileiro, não se pode olvidar da relação da água com os indígenas. “A água de rios, riachos,
igarapés, igapós e lagos tem uma importância vital para os povos indígenas e na mitologia de
várias sociedades a água está diretamente relacionada às suas origens, em muitos casos
considerada um ser vivo que deve ser respeitado” (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS –
ANA, 2007, p. 57). Desse modo, existem vários mitos e lendas que apontam para o
surgimento das tribos e de seus ancestrais a partir de vínculo dos seres da água com os
humanos, podendo de tal ligação surgir harmonia ou desarmonia.
Algumas tribos possuem rituais prévios à entrada de seus integrantes no rio para a
retirada dos peixes. Outras acreditam que o crescimento das crianças está adstrito ao contato
com a água, que estimularia força física e psíquica, de modo que as crianças são induzidas a
banharem-se na chuva para crescerem. Ainda segundo as crenças indígenas, cada tipo de água
possui o seu dono, espíritos que as possuem; são em geral as águas vivas (rios) e as águas
paradas ou mortas (lagos e lagoas). Os donos das águas vivas são bons e generosos, alertando
os jovens acerca dos perigos. Já os donos das águas paradas vivem no fundo dos lagos, são
perigosos e hostis, devendo os rituais para entrada em suas águas serem realizados com muito
zelo, para que se tenha a devida permissão (ANA, 2007).
Olhando para a imensidão do Planeta Azul há, sem sombra de dúvidas, a sensação de
que é este bem que jamais faltará. De fato, a quantidade de água no planeta não sofre
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alteração, pois seus ciclos são garantidos pela própria natureza (WWF-BRASIL, 2006).
Acontece que o ser humano, em sua grande maioria, não se dá conta da necessidade de um
uso racional e da não contaminação dos cursos hídricos, pois obstaculiza a sua utilização por
tempo indeterminado, reduzindo sensivelmente a disponibilidade efetiva de água que se pode
consumir, sem, contudo, alterar a quantidade de água à disposição no planeta.
Assim, o ponto central não é o montante de água existente no planeta, mas, sim, o
volume de água em condições de uso pela população. As questões envolvendo a água não são
matérias recentes no mundo, e, sem dúvidas, no século XXI a quantidade e a qualidade da
água disponível serão, de maneira casada, “[…] claro indicador internacional para identificar
quais os países que serão definitivamente inviáveis, por não disporem do recurso mais
essencial à sobrevivência neste planeta” (RIVERO, 2002, p. 196).
Em 1968 foi proclamada em Estrasburgo a Carta Europeia da Água, editada pelo
Conselho da Europa. Nela existem 12 princípios sobre a importância desse recurso para a
humanidade. O documento aponta a importância de uma gestão racional e a busca de se evitar
a poluição do ecossistema. Descreve que a sua qualidade e a sua proteção é dever cívico de
todo cidadão do mundo (CONSELHO DA EUROPA, 1968). São os princípios:
1- não há vida sem água. A água é um bem precioso, indispensável a todas as
atividades humanas.
2- os recursos de águas doces não são inesgotáveis. É indispensável preservá-los,
administrá-los e, se possível, aumentá-los.
3- alterar a qualidade da água é prejudicar a vida do homem e dos outros seres
vivos que dependem dela.
4- a qualidade da água deve ser mantida a níveis adaptados à utilização para que
está prevista e deve, designadamente, satisfazer as exigências da saúde pública.
5- quando a água, depois de utilizada, volta ao meio natural, não deve comprometer
as utilizações ulteriores que dela se farão, quer públicas quer privadas.
6- a manutenção de uma cobertura vegetal adequada, de preferência florestal, é
essencial para a conservação dos recursos hídricos.
7- os recursos aquíferos devem ser inventariados.
8- a boa gestão da água deve ser objeto de um plano promulgado pelas autoridades
competentes.
9- a salvaguarda da água implica um esforço crescente de investigação, de
formação de especialistas e de informação pública.
10- a água é um patrimônio comum, cujo valor deve ser reconhecido por todos. Cada
um tem o dever de economizar e de a utilizar com cuidado.
11- a gestão dos recursos hídricos deve inscrever-se no quadro da bacia natural, de
preferência a ser inserida no das fronteiras administrativas e políticas.
12- a água não tem fronteiras. É um recurso comum que necessita de uma
cooperação internacional (CONSELHO DA EUROPA, 1968).

A água é elemento natural disponível no mundo de forma ampla e irrestrita para
todos. Porém, no momento em que adquire status no desenvolvimento da civilização e tornase bem de possível valoração econômica, o Direito precisa interferir, regulando e tutelando o
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seu uso. A gestão dos recursos naturais visa à não malversação, a possibilidade de acesso por
todos, inclusive as futuras gerações.
No Brasil, no que tange à água, existem diversos corpos normativos que a regulam.
A Lei nº 9.433/1997 é a norma que estabelece as suas principais regras. Trata-se da Política
Nacional dos Recursos Hídricos, que, em seu art. 1º, inciso II, preceitua que “a água é um
recurso natural limitado, dotado de valor econômico” (BRASIL, 1997), tornando-se
inconteste que esse recurso natural precisa ser regido por regras próprias dentro do
ordenamento jurídico, para controle acerca dos conflitos de interesses advindos de seu valor
econômico, político, social e ambiental.
Imperioso observar que, com o reconhecimento de seu valor econômico, a água não
deixou de possuir referencial cultural para as comunidades indígenas, situação muitas vezes
desrespeitada. Entre as situações de menosprezo em relação ao vínculo descrito há a
construção e a instalação de usinas hidrelétricas ou de PCHs, que, em função de outros
objetivos, desconsideram a relação descrita.
No que se refere às populações indígenas,
[…] é importante ressaltar que, no Brasil, dispõe-se não só de uma legislação
específica de proteção dos direitos dessas populações, como também de instituições
públicas encarregadas de acompanhar o desenvolvimento das ações empreendidas.
Esses mecanismos, no entanto, não têm impedido a ocorrência de problemas de
recursos hídricos atingindo populações indígenas em algumas regiões brasileiras,
como escassez e poluição, ou de impactos ambientais de grandes obras de
engenharia (TUCCI; HESPANHOL; CORDEIRO NETTO, 2001, p. 99).

Diante da vertente apontada, vê-se que a abundância de recursos naturais pode ser
considerada uma benção ou uma maldição em razão de suas consequências para a
coletividade. Segundo Gregório Maciel (2015), existem estudos de economia indicando que
uma privilegiada dotação em recursos naturais mais impede do que impulsiona o
desenvolvimento, devendo ser lamentada como uma maldição, e não ser vista como benção,
motivo, inclusive, do surgimento da denominada Hipótese da Maldição dos Recursos Naturais
– MRN.
Dentro da ideia da MRN, existem pesquisas que divulgam dados de países
privilegiados em recurso naturais que não conseguem manter o ritmo de seu crescimento ao
logo dos tempos, apesar de existirem condições para tanto. Além da questão do
desenvolvimento já descrita, há fatores associados, também, a barreiras de transição
democráticas, níveis de corrupção e maior indicativo de guerras civis (MACIEL, 2015).
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A hipótese verificada, contudo, demonstra que “não existe uma maldição universal
da riqueza natural. Os recursos naturais não são eles mesmos forças criativas ou destrutivas, e
as dinâmicas econômicas que eles suscitam não podem ser atribuídas somente a suas
características peculiares” (MACIEL, 2015, p. 3). O autor salienta, ainda, a influência da
trajetória de desenvolvimento social e econômica, das opções gerenciais para o
aproveitamento das riquezas e da maneira como o Estado se insere no mercado mundial. Tudo
faz parte de um arcabouço decisório e institucional ocorrido na história do país, e não se
justifica, exclusivamente, pelo recurso natural de maneira isolada (MACIEL, 2015).
O liame descrito pode ser de forma simples transposto para o caso brasileiro, onde há
uma disponibilidade de recursos hídricos enorme e uma gestão equivocada, ensejando, com o
passar do tempo, uma dificuldade no manejo do recurso natural e no entendimento acerca do
que aconteceu para que se perdesse todo o potencial disponível para ser utilizado. A resposta
está nas opções dos agentes públicos e políticos, na busca de soluções rápidas e simplistas
para as questões, na não verificação dos ciclos naturais envolvidos com o elemento em uso,
no perfil extrativista cultural que atinge os brasileiros e na dificuldade de inovação em razão
do traço monopolista, sobretudo quando a fonte hídrica para geração de energia produz uma
eletricidade muito barata, se comparada às outras tecnologias.
O administrativista chileno Alejandro Blanco resume que existe uma crise social de
compreensão e regulação do fenômeno água. Não se trata de uma crise legislativa, não são
necessárias novas regras; precisa-se, essencialmente, de novos comportamentos e práticas dos
atores envolvidos no contexto da gestão da água – “[…] de los burocratas (en especial quienes
están a la cabeza de los órganos de la Administración), de los gestores (esto es, quienes
dirigen las organizaciones de usuários), de los abogados y jueces (quienes son actores
relevantes de los conflictos de agua)”5 (BLANCO, 2015, p. 19). O autor conclui afirmando
que são os usuários da água os que mais sofrem com a crise, advertindo-os, igualmente, do
seu comportamento frente às regras.
A situação da água não é exclusividade do cenário brasileiro e é tratada de maneira
polarizada em todo o mundo: em alguns lugares, com atenção e destaque relevantes; em
outros, com atenção e dedicação reduzidas. Como exemplo, o uso consuntivo da água no
Oriente Médio gerou a opção pela “tese de importação da água virtual”, levando em
consideração a quantidade de água gasta para a produção de determinado bem de consumo

[…] dos burocratas (especialmente aqueles que estão na cúpula dos órgãos da Administração), dos gestores
(isto é, aqueles, que administram (os grupos de usuários), dos advogados e juízes (que são os atores relevantes
dos conflitos envolvendo a água) (BLANCO, 2015, p. 19, tradução nossa).
5
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para se analisar a possibilidade de sua produção no mercado interno ou a viabilidade de sua
importação (ROSA, 2016, p. 30).
A questão hídrica e o acesso à água são fatores alarmantes e estão no cenário e nas
discussões de vários países. O Brasil não pode tratá-la com desconsideração e precisa de
forma emergencial de uma tomada de decisão acerca dos usos do recurso hídrico,
principalmente sobre a geração de energia elétrica, para que as mudanças possam ser
paulatinas e não gerem impactos severos sobre a economia. “Para permanecer forte
economicamente, o país tem de reconhecer os limites de seus recursos. Falhar em tal
reconhecimento foi, certamente, um dos elementos responsáveis pelas crises energéticas do
passado” (HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2014, p. 16).
Na verdade, o uso da água não ocorre de maneira sustentável no Brasil, uma vez que
a maneira como é utilizada ocorre como se jamais pudesse faltar. Para Brian Richter (2015, p.
96), existem sete princípios da gestão hídrica sustentável:
Princípio 1 – construir uma visão compartilhada do futuro hídrico da comunidade.
Princípio 2 – estabelecer limites ao uso consuntivo total de água.
Princípio 3 – alocar um volume específico a cada usuário, monitorá-lo e impô-lo.
Princípio 4 – investir no potencial máximo de conservação da água.
Princípio 5 – permitir o comércio de direitos de uso de água.
Princípio 6 – caso água demais seja usada consuntivamente, subsidiar a redução do
consumo.
Princípio 7 – aprender com os erros ou ideias melhores e ajustar o rumo pelo
caminho.

Obviamente, quando o país fez a sua opção energética e adotou a fonte hídrica
predominantemente para a produção de eletricidade, não havia conhecimentos técnicos e
científicos sobre os ciclos hídricos, bem como sobre a delimitação devido às restrições
naturais oriundas de características biológicas. Tal fato, entretanto, não pode ser usado como
defesa, pois o mundo, desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, já estava em alerta para
maneiras mais sustentáveis de se gerar energia, não significando isso apenas o desapego
acerca das matrizes energéticas fósseis, mas também a necessidade de uma visão holística ou
integral de todos os aspectos e os recursos envolvidos.
Desse modo, o Brasil não atendeu ao Princípio 7: não aprendeu com os erros, não
ajustou as ideias. Assim, os rumos continuaram muito semelhantes aos de outrora, ou seja,
baseados quase com exclusividade na fonte hídrica para a geração de eletricidade. O objetivo
da referida conferência estava totalmente vinculado a uma vida ou a uma gestão sustentável
do meio ambiente, abrangendo a totalidade de seus recursos. Há que se ter a coragem para
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perpetrar as mudanças necessárias e humildade para aceitar que os rumos tomados não estão
na direção correta.
O ideal para a gestão hídrica é reunir a abordagem social com o parâmetro ambiental,
bem como despertar nos gestores a consciência necessária para escolhas mais sustentáveis e
comprometidas com a universalidade envolvida no recurso natural água. Precisa-se, ainda,
lutar por uma educação que rompa com os parâmetros costumeiros, perceba a gravidade da
crise que se vive e permita lutar por cenários menos deficitários. A abundância da água é
relativa e, uma vez malgerida, pode não durar, levando à carência e ao desabastecimento
desse recurso. A crise do momento é mais um aviso da natureza acerca da incorreção das
diretrizes e dos comportamentos.
As propostas e as opções precisam ser reavaliadas, sopesando os aspectos sociais,
econômicos e ambientais, em prol de um padrão democrático e do desenvolvimento
sustentável. A decisão doravante há de ser coletiva, e não imposta. Assim, a responsabilidade
de todos prevista no caput do art. 225 da Constituição da República (BRASIL, 1988) será
atendida e respeitada, sendo dividido solidariamente o compromisso de proteção ambiental,
pois o meio ambiente sempre é atingido em qualquer atividade antrópica, não sendo diferente
na produção energética, que se utiliza invariavelmente de fontes primárias naturais, sejam elas
renováveis ou não renováveis.

3.1

A produção de energia e a água: uma associação que se pretendia perfeita

O Brasil sempre foi vanguardista na produção de energia elétrica e na porcentagem
de produção energética por fonte primária renovável. Tal posição colocou-o em um cenário
confortável frente a seus deveres com relação à não emissão de gases do efeito estufa.
Acontece que as responsabilidades dos Estados não estão adstritas, de maneira exclusiva, à
qualidade do ar ou à proteção ambiental contra as alterações climáticas.
De fato a queima de combustíveis fósseis agrava a situação climática, e ela é fator de
preocupação no mundo atual, entretanto, o país não pode usar como anteparo para as suas
responsabilidades estar melhor que os outros em sua contribuição ambiental em um único
aspecto. Nesse sentido, é relevante dizer que a geração de energia por fonte hídrica tem
impactos relevantes, possuindo características próprias que não podem ser esquecidas.
Ademais, a produção de energia não tem apenas reflexos ambientais, mas também efeitos
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sociais que igualmente demandam atenção, sendo que as hidrelétricas não mais conseguem
manter, a contento, a segurança na geração e no abastecimento nacionais.
Necessita-se ampliar a produção de energia, e para isso é imperativa a diversificação
da matriz energética. No balanço energético brasileiro de 2016, verifica-se que 64% da matriz
elétrica nacional está vinculada à geração das hidrelétricas, conforme mostra a Figura 1.
Figura 1 – Balanço Energético Nacional 2016: Matriz Elétrica Brasileira

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE (BRASIL, 2016, p. 34).
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Hoje, a busca comum precisa ser de um uso equitativo e racional dos recursos
naturais, considerando-se as realidades ecológicas (RIVERO, 2002). O Brasil possui uma
diversidade favorável de recursos para exploração, podendo retirar a sobrecarga em relação à
água e possibilitar uma melhor segurança quanto ao abastecimento.
Não se pode esquecer que a tendência do consumo é se ampliar, mesmo com
conscientizações nesse aspecto, pois a população mundial ainda se manterá em crescimento.
Oportuno observar que, em dois séculos, dos anos 1800 para os anos 2000, a população do
planeta passou de 1 bilhão de habitantes para 6 bilhões, isso sem contar que em 2016 já se
ultrapassou a barreira dos 7 bilhões seres humanos (REIS; GUIMARÃES; LANDAU, 2012)
habitando e vivendo dos recursos fornecidos pelo meio ambiente.
É preciso compreender que
[…] os problemas de stress e degradação ambiental não resultam, em si próprios, da
utilização dos recursos naturais e da emissão de resíduos pelas atividades humanas,
pois tal utilização e emissão sempre ocorreu. Os problemas, isto sim, resultam de
seu volume em relação à capacidade de sustentação e assimilação dos meios de
suporte e receptores: o meio ambiente tornou-se escasso e precisa ser
“economizado”. E, à semelhança do que ocorreu com as terras férteis – o primeiro
recurso natural a se tornar escasso relativamente às necessidades – os bens naturais
farão jus, crescentemente, a um preço, a uma renda de escassez (CÂNEPA;
PEREIRA; LANNA, 2010, p. 44).

Portanto, tem-se que modificar o padrão hídrico, agregando à matriz energética novos
modelos de geração para a manutenção do abastecimento e da qualidade ambiente. No Brasil,
a diversificação tem potencial para ocorrer de forma mais simples que em outros países, pois
é dotado de uma multiplicidade de alternativas, devendo estas ser democraticamente
discutidas, e seus impactos, avaliados para a implementação de novas matrizes.
A união entre a água e a energia foi muito oportuna em diversos aspectos, mas nos
dias hodiernos mostra-se saturada e sem condições de garantir um desenvolvimento
sustentável para o país. A produção energética carece de novo fôlego e de um planejamento
mais moderno, multifacetado, condizente com a realidade que se desponta. Os gestores
precisam ter em mente a impossibilidade de se investir unicamente em uma matriz
(VARELA; ZINI, 2015). Além da sobrecarga do recurso ambiental, fatores como clima,
tempo, ciclos naturais não colocam o país em total segurança, afetando a oferta energética
para o consumidor final.
O desafio que se desponta é a conexão entre os aspectos ambientais, sociais e
econômicos, dentro de um planejamento de possível execução para o país no prazo
disponível:
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[…] parece não haver dúvida quanto à importância de planejar as ações a curto,
médio ou longo prazo. O planejamento é necessário tanto na vida pessoal como nas
empresas e da mesma forma no âmbito do Estado. Planejar é prevenir, é evitar
prejuízo na reparação daquilo que saiu errado. Em matéria ambiental, como de resto
em tudo o mais, custa menos prevenir do que remediar. Daí a formulação do
princípio da prevenção, que gerou a utilização do estudo prévio de impacto
ambiental, entre outras medidas administrativas (GRANZIERA, 2001, p. 142).

Sobre a questão social e ambiental da humanidade e como administrá-la frente à
constante necessidade de crescimento econômico, foi editada, pelo Papa Francisco, a encíclica
Laudato Si, sobre o cuidado com a “casa comum”, na qual todos os habitantes do planeta são
chamados a repensar o seu compromisso com a natureza, bem de todos e para a qual a
responsabilidade é comum, cabendo indistintamente a cada um o dever de a proteger para a
geração do presente e para as futuras gerações.
O pontífice alerta que, mesmo sendo soberanos os Estados, as “decisões ambientais
devem levar em consideração os demais, já que os efeitos de suas atitudes envolvem os
outros” (REIS; BIZAWU, 2015, p. 53). Aponta, ainda, soando inclusive utópico, que a
honestidade das informações precisa prevalecer nos casos ambientais e que os riscos devem
ensejar a revisão dos projetos e a suspensão de implantação destes.
Assim, as decisões finais não podem ser tomadas unicamente com base no interesse
econômico, político ou no progresso (REIS; BIZAWU, 2015). É importante cumprir os
princípios constitucionais da cooperação e da solidariedade entre os povos e entre as gerações,
mantendo-se uma visão holística e integradora do meio ambiente, em que seja possível
combater o cenário quádruplo em que se instalou a crise: administrativo; de compreensão de
mercado; de gestão; e de justiça (BLANCO, 2015).
A água não tem importância apenas para a energia, possui vários usos, tais como:
consumo humano e saneamento básico; agricultura, irrigação e pecuária; pesca, aquicultura e
piscicultura; indústria; navegação; usos culturais e recreativos e mineração (GRANZIERA,
2001). Isso potencializa um desgaste excessivo e amplia a gravidade da carência no seu
abastecimento. Diante de tantas e tamanhas possibilidades, não há como não compreender a
importância da água para o planeta e para todos os seres vivos. O mau uso do recurso,
portanto, precisa ser combatido, e, com ele, o desperdício e o desconhecimento, que se tornam
os principais entraves para a proteção.
A relação da água com a geração de energia precisa de mais esclarecimentos, pois as
pessoas acreditam que a opção brasileira é totalmente segura e responsável, uma vez que
baseada em recurso renovável, abundante no Brasil. Desse modo, as crises ocorridas são
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interpretadas como questões pontuais, que serão resolvidas assim que as chuvas se
regularizarem.
Por outro lado, para dar poder às comunidades de usuários da água atingidos por
qualquer reflexo de empreendimentos, é preciso
[…] superar o analfabetismo hídrico generalizado. A realidade nua e crua é que a
maioria dos que estão vivos hoje não são capazes de esboçar o ciclo global da água,
não sabem como nem por quem as fontes de águas de que dependem são utilizadas e
não sabem sequer de onde vem sua água. Sem esse conhecimento, não têm
condições de contribuir, de nenhum modo significativo e produtivo, para uma
democracia hídrica centrada no cidadão (RICHTER, 2015, p. 42).

Os impactos oriundos das UHs e das PCHs não são divulgados, bem como o excesso
de demanda sobre as bacias hidrográficas, a alteração de características na qualidade da água
represada em reservatórios artificiais e demais contingências afetadas pela implantação de
hidrelétricas. O enlace da água com a geração de energia era uma união perfeitamente viável,
entretanto, a multiplicação da demanda ao longo dos anos e a exclusividade com que foi
usado não permitiu que essa união mantivesse perfil apenas de bons frutos. O simples, fácil e
mais barato tornou-se o complicador do sistema elétrico nacional.
Dentro da vertente política de estudo do meio ambiente, tem-se nos impactos das
atividades econômicas sobre as condições naturais – sejam eles internos ou internacionais – o
fator preponderante para verificar a direção do desenvolvimento econômico das sociedades e
o bem-estar dos indivíduos (VERSIEUX, 2015). Nesse parâmetro, também, as hidrelétricas já
deixaram de ter uma conjuntura favorável, pois não dão o sustentáculo suficiente para o
desenvolvimento econômico, não permitindo a tranquilidade dos indivíduos nesse âmbito.
“Em última análise, a gestão hídrica eficaz exigirá capacidade técnica e envolvimento
adequado de usuários da água e outros interessados locais” (RICHTER, 2015, p. 42).
É preciso enxergar o outro, seja na alteridade descrita pelo Papa Francisco
(2015, p. 48) – “[...] tudo está inter-relacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e
das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade
aos outros” –, seja na outridade relatada por Enrique Leff (2012) – “outridade se depreende do
conceito de alterité-autre-autrui de Levinas, entendido como uma categoria filosófica e
ética”. A outridade e o meio ambiente encontram-se na racionalidade que
[…] abre o caminho para uma política da diferença e para uma ética das relações
sociais aberta para o dissenso, para a diferença e para a outridade, que nem sempre
remetem a contradições ontológicas e políticas. […] a dialética reaparece no mundo
pós-moderno como o encontro de visões, interesses e propósitos contrapostos em
uma política da diferença, da diversidade e da outridade (LEFF, 2012, p. 121-122).
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Todas as decisões de cunho ambiental implicarão reflexos em curto, médio e longo
prazo, domésticos e exteriores, que devem ser analisados para a verificação de sua
viabilidade. Os interesses do momento não podem sobrepor-se a direitos difusos e de reflexos
irreparáveis. As escolhas que sempre serão realizadas em atividades humanas devem ser
discutidas e avaliadas diante da totalidade das informações e frente a uma construção
decisional democrática.
É imprescindível uma releitura acerca da viabilidade das hidrelétricas e da estratégia
de diversificação que incluiu no rol de alternativas as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs
–, o que, em verdade, nada alterou o padrão já existente de produção de energia pela fonte
hídrica. Utilizaram-se novo formato de usina e nova tecnologia, mas o padrão produtivo
continua o mesmo.
Por essas contingências e pelas demais situações análogas à ocorrida com a energia,
observa-se a dificuldade de mudança nos padrões estabelecidos pelas opções brasileiras. O
traço monopolístico, calcado na retirada de tudo que se tem de abundante e de expressivo
valor, faz-se nitidamente presente, demonstrando o quão arraigada é essa característica e o
quanto será necessário trabalhar para que se construa um parâmetro de abertura e de
manutenção de espaço livre à inovação e a novas interpretações.

3.2

O Brasil e a hidroeletricidade: UHs e PCHs em uma abordagem ambiental e
socioeconômica

A energia advinda da fonte hídrica tem sido usada ao longo dos tempos para gerar
trabalho útil, facilitando a vida das pessoas e diminuindo o peso das atividades extenuantes.
Foi usada nos primórdios para moer grãos e serrar madeira; posteriormente, em máquinas
mais evoluídas, com o auxílio de hastes, eixos e roldanas em técnicas de movimentos
rotatórios. Sua utilização para a geração de energia mecânica foi muito ampla, assim como a
utilização da força dos ventos até o surgimento da máquina a vapor, no século XIX
(HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2014, p. 507).
No mesmo século da invenção de James Watt, surgiram os geradores elétricos, e a
água foi usada para abastecê-los. Os cursos d’água sozinhos não tinham condições de manter
os geradores, mas a criação de represas e barragens permitiu os ajustes necessários ao objetivo
traçado e à demanda por eletricidade das indústrias locais. Surgiram, assim, as hidrelétricas,
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modelo eficiente e barato de produção de energia que encantou o mundo e foi amplamente
difundido.
Nos EUA, a primeira usina entrou em operação em 1882, na cidade de Appleton, em
Wisconsin (HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2014, p. 508). No Brasil, as hidrelétricas
dominaram o cenário no século XX, tendo sido a primeira norma com as disposições iniciais
para a regulamentação de sua concessão e exploração datada de 31 de dezembro de 1903, Lei
nº 1145, que, em seu art. 23, preceitua:
[…] o Governo promoverá o aproveitamento da força hydraulica para transformação
em energia electrica applicada a serviços federaes, podendo autorizar o emprego do
excesso da força no desenvolvimento da lavoura, das industrias e outros quaesquer
fins, e conceder favores às emprezas que se propuzerem a fazer esse serviço. Essas
concessões serão livres, como determina a Constituição, de quaesquer onus
estadoaes ou municipaes (BRASIL, 1903).

Desde o começo, o que se presenciou foram um crescimento da energia oriunda da
fonte hídrica e um tratamento da questão de forma, sobremaneira, conservadora no setor
elétrico. Não houve busca para uma diversificação da matriz. O país manteve-se concentrado
na mesma base produtiva, mesmo ao longo de um século de significativas conquistas
tecnológicas.
O relatório simplificado do Balanço Energético de 2016 mostra a realidade atual do
país, que impressiona ao indicar quão expressiva é a dependência nacional em relação à fonte
hídrica.
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Figura 2 – Balanço Energético Nacional 2016: Fluxo Energético - Eletricidade

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE (BRASIL, 2016, p. 42).

Para Marcelo Squinca da Silva (2011, p. 255), o padrão monopolístico ocorre em
diversas facetas dentro do setor elétrico nacional. O autor aponta a produção e a transmissão
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como principais e confere à formação capitalista “hipertardia” a responsabilidade pelo
conservadorismo mesmo quando se pretende uma renovação.
Apresenta-se bem focada e lúcida a colocação do estudioso, tendo em vista o que
aconteceu com o curso histórico das Usinas Hidrelétricas – UHs – e a continuidade do uso da
fonte hídrica quando se editou um programa estatal, denominado PROINFA6, para a
diversificação da geração de energia, direcionado para a energia eólica, a biomassa e as
Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs –, que nada mais são do que formatos novos para o
uso da água como fonte primária de energia elétrica. Oportuno observar, inclusive com o
gráfico alhures, que as demais fontes não apresentaram o crescimento necessário para ensejar
a diversificação e a segurança pretendida pelo referido planejamento energético.
O uso da eletricidade no Brasil se iniciou no fim do século XIX, com a iluminação
pública e a concessão de permissão para se iluminar, por luz elétrica, os teatros do Rio de
Janeiro, desde que os fios não comprometessem os cabos de telégrafos com os quais
dividiriam espaço. A permissão foi concedida pelo Decreto nº 559/1891 (BRASIL, 1891),
demonstrando a mudança de perfil de investimentos no setor energético (SANCHES, 2011a).
Quanto à produção de energia, em 1889 houve a instalação da usina de Marmelos, com
capacidade para 200 Kw, na cidade de Juiz de Fora (LEITE, 2014). O empreendimento foi
desenvolvido pelo industrial Bernardo Mascarenhas, com a finalidade de suprir de energia
elétrica a sua fábrica têxtil. Diante do progresso verificado pela cidade, ficou conhecida como
a “Manchester brasileira” (SANCHES, 2011a).
Estava iniciado o padrão hidrelétrico nacional. Várias mudanças no setor ocorreram
quanto à sua maneira de regulação e quanto à entrada de capitais no país para investimentos
no mercado de energia, porém, nenhuma diversificação expressiva foi observada na própria
matriz energética, perdurando o monopólio da fonte hídrica.
As usinas hidrelétricas foram crescendo do ponto de vista da engenharia e da geração
de MW de energia, ocasionando, como consequência, impactos ambientais de maior vulto.
Quanto a isso, os fundamentos para a impugnação no que tange aos grandes e aos novos
empreendimentos hidrelétricos são basicamente quatro:
[…] a necessidade de deslocamento da população 7 e de atividades econômicas
rurais; os danos à flora e à fauna, especialmente em áreas onde se encontram

6

O PROINFA é mais bem-descrito no Capítulo 4, quando as fontes alternativas de energia são discutidas.
Com relação ao deslocamento de populações para a formação dos reservatórios, Antônio Dias Leite (2014, p.
264) pontua que se trata “de problema frequente nas regiões de maior concentração humana, como a China, o
Paquistão e o Egito, onde se tornou necessário o deslocamento de mais de 100 mil pessoas em determinados
projetos, e onde se fala em 500 mil a um milhão de pessoas na usina Three Georges, China.
7
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reservas biológicas de valor; as modificações que se processam na água dos próprios
reservatórios em função da vegetação remanescente submersa; e a alteração do
regime dos rios a jusante da barragem (LEITE, 2014, p. 263).

As contestações sobre os empreendimentos hidrelétricos sempre se mostraram
envolvidas com as grandes usinas, induzindo ao entendimento de que uma boa solução
poderia advir da diminuição tanto das instalações quanto da capacidade das centrais
hidrelétricas. Com tal redução, atingir-se-ia, por consequência, uma diminuição das
externalidades negativas.
Diante do cenário descrito, buscou-se resolver também a questão da produção de
energia em bacias hidrográficas, nas quais o relevo natural não favorecia a implantação das
usinas. As PCHs são, de maneira geral, “a fio d’água e não requerem a construção de grandes
barragens e são normalmente construídas nas cabeceiras dos rios, com pouco impacto à
ictiofauna” (TIAGO FILHO; MAMBELLI; GALHARDO, 2012, p. 55).
Assim, as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs –, reguladas pela Lei
nº 9.648/1998 (BRASIL, 1998), são empreendimentos com produção energética reduzida, se
comparadas às Usinas Hidrelétricas – UHs –, possuindo potência entre 1 e 30 MW, e cuja
área alagada não ultrapassa 13 Km2. Mostram-se como a alternativa brasileira para a produção
energética, reduzindo os impactos ambientais e otimizando o potencial hídrico nacional.
Entretanto, a questão que se destaca no momento é: qual fonte alternativa acredita-se
que seja usada nas PCHs?
O país permanece dependente da água como fonte primária de produção de energia,
mesmo no momento em que se pretendia o incentivo às fontes diversificadas. A justificativa
para o projeto gira em torno do aproveitamento dos recursos hídricos, abundantes no território
brasileiro, por ser esta uma matriz mais barata e por reduzir os reflexos ambientais e sociais
negativos, severamente combatidos nas UHs.
Os defensores das PCHs enfatizam que se trata de uma tecnologia sobre a qual o país
detém todo o conhecimento, alinhando-se com os objetivos do desenvolvimento sustentável,
dos desenvolvimentos energéticos local e global sustentáveis e com o compromisso com a
diminuição da emissão de gases nocivos à camada de ozônio, responsáveis pelo efeito estufa
(TIAGO FILHO; MAMBELLI; GALHARDO, 2012). Suas principais características positivas
são:

No Brasil, tivemos apenas dois casos significativos: o da cidade de Guadalupe, que foi submersa pela represa de
Boa Esperança, no Piauí, e o do grande deslocamento provocado pela construção da represa de Sobradinho, na
Bahia (cerca de 60 mil pessoas). Todavia, não se deve esquecer que, nos projetos amazônicos, pode ocorrer a
presença de pequenos grupos indígenas estáveis, envolvendo outro tipo de questionamento”.
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[…]
- possuem reservatórios com pequenas áreas alagadas, em razão de limitação
imposta pela legislação vigente;
- não provocam deslocamento populacional por ocasião da implantação;
- não há necessidade da regularização de vazões;
- normalmente, não interferem na transposição dos peixes, pois o local onde são
instaladas é, em geral, constituído por cachoeiras com desníveis consideráveis, que
formam uma barreira natural à piracema (GOLDEMPBERG, 2014, p. 75).

Acontece que a dependência em relação à água permanece inequivocamente, e os
argumentos são, em parte, verdadeiros. Quando se analisam os impactos de uma única PCH,
não há dúvidas de que produz efeitos negativos muito inferiores aos das grandes centrais
hidrelétricas. Ocorre, porém, que, em uma bacia hidrográfica, não é instalada apenas uma
PCH, são implantadas várias, em sequência, o que representa a fixação de efeitos sinergéticos
(cumulativos) naquela bacia ou naquele determinado rio, os quais têm, como consequência,
impactos muito superiores àqueles verificados nas UHs. Como as PCHs são estruturas com
menor capacidade produtiva, tornam-se empreendimentos conjuntos, fixados em um mesmo
curso hídrico, ensejando, para uma avaliação realista, uma compreensão da totalidade de seus
efeitos, devendo inclusive este padrão ser seguido para o procedimento de licenciamento
ambiental (REZENDE, 2012).
Em estudo, Morel Queiroz da Costa Ribeiro (2012) analisou os efeitos de duas UHs
implantadas na bacia do Rio Doce e de oito PCHs localizadas no Rio Santo Antônio.
Observou que as PCHs possuíam, no cômputo geral, a mesma área de reservatório das UHs e
produziam, em energia, um percentual 153% menor do que estas. O autor aponta, também,
que, por serem oito empreendimentos, o comprometimento do Rio Santo Antônio em seus
139,10 Km foi de 83,3% da sua totalidade.
Tudo depende da ótica da avaliação e dos objetivos com que foi traçada. Cabe,
entretanto, aos estudiosos e aos cientistas da área demonstrar e informar, como dever cívico e
acadêmico, que as opções de planejamento não compreendem o meio ambiente de maneira
holística e integral, forma adequada de perceber os biomas8 ou os ecossistemas, pois todos os
elementos encontram-se em franca integração.
Conclui-se, assim, que os benefícios não justificam, pois não são reais dentro de um
padrão de desenvolvimento sustentável. Volta-se a enfatizar que os cuidados necessários com

8

Biomas, segundo Robert Ricklefs (2015), são comunidades biológicas agrupadas e categorias de ecossistemas
baseados no clima e na forma de vegetação dominante, que lhes conferem um caráter geral. Salienta que
pertencer a um mesmo bioma não significa possuir identidade precisa de espécies, pois elas podem variar
conforme a localidade. Os principais fatores que influenciam a existência dos biomas sobre a superfície da Terra
são: o clima, a topografia e o solo. Em que pese não serem iguais, “os biomas proporcionam pontos de referência
convenientes para comparar os processos ecológicos numa escala global” (RICKLEFS, 2015, p. 78).
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a produção energética não redundam apenas em controle do efeito estufa, mas abrangem toda
a natureza envolvida e atingida pelo empreendimento. É a natureza, em sua completude, que
garante uma sadia qualidade de vida e que se apresenta como dever e direito de todos,
indistintamente (art. 225, caput) (BRASIL, 1988).
O adequado encaminhamento da questão energética implica a observância de
inúmeros fatores, tornando-a uma situação bastante complexa e ampla. Não é possível
compreender a solução com uma única prática, mas, sim, com um conjunto de ações
sustentáveis perpetradas por parte de toda a sociedade (empresas, governos, academia e
população em geral).
Nenhuma forma ou fonte de energia pode ser preterida; cada uma possui o local, o
momento e a estratégia para se tornar viável. A energia, por ser bem de consumo ligado
intimamente ao meio ambiente, exige uma participação ativa dos cidadãos, não sendo
aceitável, nesse cenário, um comportamento passivo dos indivíduos, como se a questão fosse
apenas um reflexo do ato de consumir. Na verdade, os impactos da produção energética são
de responsabilidade de todos, pois estão diretamente ligados à vida de consumo desenhada
pela sociedade contemporânea. São, portanto, uma consequência direta.
O contexto carece de participação democrática para o alcance do desenvolvimento
sustentável, pautado em três pilares essenciais: ambiental, econômico e social. A vertente
social implica participação e equidade social,
[…] que se refleja en los principios de equidad intra e intergeneracional. El primero
tiene por objeto asegurar la justicia entre los seres humanos que se encuentran vivos
en la actualidad. En virtud de este principio, os Estados y la comunidad
internacional deben asignar equitativamente los recursos escasos para asegurar que
sus beneficios, los costos asociados a su protección y cualquier degradación que
ocurra, se comparta equitativamente por todos los miembros de la sociedad. La
equidad intergeneracional, por su parte, apunta a la equidad en la utilización de los
recursos entre las generaciones humanas pasadas, presentes y futuras. El primero de
estos principios tiene un contenido directamente vinculado a lo que comúnmente se
entiende por justicia distributiva, sin embargo, tal como se ha analizado con
anterioridad la dimensión distributiva de la Justicia Ambiental incorpora la justicia
con las futuras generaciones. De ahí que ambos principios se relacionan y son
indispensables para el cumplimiento de los objetivos de justicia en materia
ambiental (ESPEJO, 2015, p. 85-86).9

9

[...] que se reflete nos princípios da equidade intra e intergeracional. O primeiro tem por objetivo assegurar a
justiça entre os seres humanos que estão vivos hoje. Em virtude deste princípio, os Estados e a comunidade
internacional devem alocar equitativamente recursos escassos para garantir que seus benefícios, os custos
associados com a sua proteção e qualquer degradação que ocorra, sejam divididos igualmente por todos os
membros da sociedade. A equidade intergeracional, por sua vez, aponta equidade no uso dos recursos entre as
gerações humanas do passado, do presente e do futuro. O primeiro destes princípios tem um sentido diretamente
vinculado ao que comumente entende-se por justiça distributiva, no entanto, como previamente analisada a
dimensão distributiva da justiça ambiental incorpora a justiça às gerações futuras. Daí que ambos os princípios
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Para o Papa Francisco (2015, p. 71), em sua encíclica sobre o meio ambiente,
“buscar apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece é isolar coisas
que, na realidade, estão interligadas e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do
sistema mundial”, que se encontram em uma visão ecológica cuja completude mostra-se
presente na interdependência dos ambientes natural e social. “A percepção ecológica profunda
reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto
indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em
última análise, somos dependentes desses processos)” (CAPRA, 2006, p. 25).
É chegado o momento de aceitar que as escolhas do passado não se mostraram tão
benéficas quanto se pretendia e de ter discernimento para empreender as mudanças
necessárias à adaptação das rotas e do destino do país em relação à água e à opção energética.
Quanto à segunda, alternativas não faltam no território brasileiro, bastam a regulamentação e
os devidos fomentos para o início das atividades.
No que tange à água, é recurso renovável, porém, limitado e extremamente sensível
ao mau uso humano, ficando sujeita, em contextos de superexploração, a uma tragédia,
vinculada à sua falta (TATEMOTO, 2015). Portanto, vê-se a emergência de uma mudança
nos padrões nacionais em relação ao uso da água e à visão coletiva de sua abundância, que
ainda perpetua na mente dos brasileiros.
Há que se romper com o perfil exploratório colonial e pensar em termos
desenvolvimentistas. Urge buscar a abertura dos horizontes econômicos e sociais e uma
atuação mais responsável ambientalmente, não se vinculando, exclusivamente, aos motes
internacionais, mas atendendo, em sua completude, aos ditames da sustentabilidade.
Lembrando o Princípio 7 (RICHTER, 2015, p. 96) da gestão hídrica sustentável,
tem-se que a vantagem dos seres humanos é a “[…] capacidade de aprender. Se também
tivermos um mínimo de humildade, poderemos reconhecer e admitir quando erramos ou não
estávamos tão certos quanto gostaríamos e ajustar adequadamente nosso comportamento”
(RICHTER, 2015, p. 113). É exatamente o que se propõe – uma vez verificados o problema e
sua raiz, devem-se buscar meios para alterar o padrão considerado inadequado.
Não se pode permanecer em uma visão mercantilista, extrativista, que sobrecarrega
elementos naturais abundantes e de valor econômico sem se preocupar com o futuro, como se
o Brasil se tratasse ainda de uma colônia cujo amanhã fosse incerto ou onde se pudessem
trocar os bens a serem explorados: em um período, o pau-brasil e, em outro, a cana-de-açúcar.
estão relacionados e são essenciais para o cumprimento das metas de justiça em matéria ambiental. (ESPEJO,
2015, p. 85-86, tradução nossa).
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A água não aceita tal comportamento, e os cidadãos não podem ficar desprotegidos dentro de
um padrão, cultural e de mentalidade, que não mais possui sustentação nos dias atuais.
A desconstrução dos referenciais é necessária. Não se trata de uma desconstrução
destrutiva, ao revés, objetiva-se uma remodelação, para que o que foi construído perdure em
seu valor e suas características, sem aprisionar o indivíduo no modelo prevalecente, que deve
ser paulatinamente alterado, conferindo maior segurança ao sistema energético nacional e ao
meio ambiente.
Essa é a linguagem e a leitura aberta proposta por Jacques Derrida (2013), anteparo
filosófico e argumentativo para as mudanças de interpretação e de linguagem propostas por
este estudo.
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4

A NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA
NACIONAL: A ELETRICIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES NA VIDA DOS
INDIVÍDUOS

A realidade histórica e a análise empírica da situação vivenciada pelo Brasil foram
descritas nos dois capítulos precedentes. Agora, é o momento de adentrar ao cerne da questão,
apontando o viés fundamental da energia (principalmente a eletricidade) na vida atual e os
demais contextos envolvendo a temática que perpassa por análises individuais, abrangendo a
pessoa humana; por traços econômicos e de segurança nacional e o parâmetro constitucional
que confere padrão normativo a todas as relações que abarcam a produção de energia.
O consumo de um homem primitivo, cerca de um milhão de anos atrás, era, em
média, de 2.000 Kcal por dia, hoje a média aumentou mais de cem vezes. O consumo médio
diário é de 250.000 Kcal por dia (GOLDEMBERG, 2014). Tal ampliação mostra-se
impactante, mas ainda se vê aumentada quando se analisa o crescimento populacional desde
então.
A população humana,
[...] há um milhão de anos, provavelmente não era superior a meio milhão de seres
humanos e atingiu hoje quase sete bilhões (um aumento de cerca de dez mil vezes),
mas o consumo total de energia cresceu em torno de um milhão de vezes. Isso se deu
com o aproveitamento do carvão como fonte de calor e potência no século XIX, o
desenvolvimento de motores de explosão interna, o que levou ao uso de petróleo e
de seus derivados, e a utilização da eletricidade, gerada inicialmente em usinas
hidrelétricas e depois em usinas termelétricas (GOLDEMBERG, 2014, p. 19).

Hodiernamente, não se imagina um formato de vida que não demande gasto
energético e uma demanda significativa de energia. O uso da energia
[...] vincula-se praticamente a todas as nossas atividades. Portanto, trata-se de um
desafio civilizatório, de mudança cultural. Até hoje, continuamos na corrida por
consumir mais, pois isso aumenta o PIB e gera mais empregos, reduzindo a nossa
angústia principal, que é a de não podermos sustentar a nossa família. Com 7 bilhões
de habitantes no planeta, e 70 milhões a mais a cada ano, essa visão é simplesmente
suicida. Este planeta, constatamos cada vez mais, não é tão grande assim. Nesta
espaçonave todos têm de começar a se comportar como tripulantes e não como
passageiros – isso sem falar dos que querem se comportar como passageiros de
primeira classe, confortáveis e bem servidos, gerando um rastro de custos que onera
a todos (DOWBOR, 2011b, p. 141).

O que se precisa é de um repensar e uma reformulação na relação da humanidade
com o consumo energético e com o meio ambiente, organismo vivo do qual emana todos os
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elementos primários para a geração de energia e que receberá, igualmente, os resíduos da
cadeia produtiva e do consumo.
A reformulação da matriz energética não é necessária somente em razão da proteção
ambiental, mas, sobretudo, em razão de outros direitos fundamentais como o acesso universal
à eletricidade, o bem-estar alcançado por meio do mercado de produtos de consumo e a
questão de se impedir retrocessos no que tange a fatores vinculados à dignidade da pessoa
humana e a conquistas sociais.
As mudanças e as remodelações são imprescindíveis para se adequar ao mundo
dinâmico construído pelo ser humano. As alterações e os acréscimos de demanda devem,
entretanto, atentar-se aos ciclos naturais. Os recursos ambientais, fontes primárias de energia,
podem ser renováveis, porém o desrespeito às suas características fisiológicas compromete
toda a sua existência, podendo, inclusive, mudar padrões de características regionais. É o que
pretende evitar em relação ao uso excessivo da água e o comprometimento dos ciclos
hidrológicos, pois não se confere ao ambiente tempo suficiente para adaptações evolutivas.
Os seres humanos deterioram o próprio ambiente em que vivem, pressionando a
natureza a limites em que não se pode sustentar10, tornando o seu próprio comportamento
contrário à sustentabilidade (RICKLEFS, 2015) do ecossistema e atentatório ao
desenvolvimento sustentável do planeta para o momento presente e para o futuro.
A situação mostra-se tão alarmante que, em 2015, foi editada pelo Papa Francisco a
Encíclica “Laudato Si – sobre o cuidado da casa comum” não dirigida somente aos católicos
do mundo, mas, sim, a toda população terrestre, como um alerta de alteridade e solidariedade
intergeracional. Seu primeiro capítulo denomina-se: “nada deste mundo nos é indiferente”
(FRANCISCO, 2015, p. 10) e mostra que a ecologia é assunto universal e integra todos em
um objetivo único e em um compromisso geral que ultrapassa a doutrina teológica de cada
um.
“[...] nossa necessidade de compreender a Natureza está se tornando mais e mais urgente, à medida que o
crescimento da população humana estressa a capacidade dos sistemas naturais em manter sua estrutura e
funcionamento. Os ambientes que as atividades humanas dominam ou criaram – incluindo nossas áreas e vidas
urbanas e suburbanas, nossas terras cultivadas, nossas áreas de recreação, plantações de árvore e pesqueiros –
são também ecossistemas. O bem-estar da humanidade depende de manter o funcionamento destes sistemas,
sejam eles naturais ou artificiais. Virtualmente toda a superfície da Terra é, ou em breve será, fortemente
influenciada por pessoas, se não completamente sob o seu controle. Os humanos já usurpam quase metade da
produtividade biológica da biosfera. Não podemos assumir esta responsabilidade de forma negligente.
A população humana se aproxima da marca de 7 bilhões, e consome energia e recursos, e produz rejeitos muito
além do necessário ditado pelo metabolismo biológico. Estas atividades causaram dois problemas relacionados
de dimensões globais. O primeiro é o seu impacto nos sistemas naturais, incluindo a interrupção de processos
ecológicos e a exterminação de espécies. O segundo é a firme e constante deterioração do próprio ambiente da
espécie humana à medida que pressionamos os limites dentro dos quais os ecossistemas podem se sustentar.
Compreender os princípios ecológicos é um passo necessário para lidar com estes problemas” (RICKLEFS,
2015, p. 15).
10
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A encíclica demonstra que, no aspecto de proteção da natureza, o compromisso é
humano, ético e não filosófico ou doutrinário, renovando a cada dia para continuidade da
existência:
[...] a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que
tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das
formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras maneiras de
entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido
humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave
responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte e a proposta
de um novo estilo de vida. Estes temas nunca se dão por encerrados nem se
abandonam, mas são constantemente retomados e enriquecidos (FRANCISCO,
2015, p. 17-18).

A desconstrução de paradigmas atuais é, portanto, essencial. Os discursos e as teorias
devem ser revistas, reanalisadas na conformidade dos contornos ganhos pela vida em
coletividade.
Não é sobre críticas ou sobre apontar problemas que se foca, mas sobre as mudanças,
sua imprescindibilidade e seus benefícios para a segurança nacional em termos de soberania e
de direitos fundamentais para a população. Visa o crescimento e o incremento de percepção e
de democracia nas opções atinentes à vida em sociedade.
Matt Ridley (2014, p. 19) sustenta que o “otimista racional defende que o mundo
sairá da atual crise por causa do modo como os mercados de bens, serviços e ideias permitem
aos seres humanos trocar e especializar-se honestamente para a melhoria de todos”. É assim
que se deverá orquestrar o perfil analítico para a abertura do sistema, da linguagem e das
opções políticas da produção energética no Brasil – para o meio ambiente ecologicamente
equilibrado para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). Está-se chegando ao fim de
uma era,
[...] do simples extrativismo, da energia fácil – a lenha, o petróleo, o carvão –, e
entrando na era das formas sustentáveis e inteligente de produzir, administrar e
consumir energia. Felizmente, temos hoje as tecnologias e os recursos para
empreender a construção de um novo paradigma energético (DOWBOR, 2011a,
p. 7).

A ideia agora é a da utilização responsável dos recursos naturais com a diversificação
das fontes, evitando-se o seu esgotamento e o excesso de impactos, por isso a necessidade de
uma desconstrução para que se verifique a alteração dos parâmetros existentes e um maior
compromisso ecológico, a verdadeira integração do ser humano com a biosfera, fundamental
para a sustentação da própria existência.
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A teoria da desconstrução cunhada por Jacques Derrida nos anos 1970 revela-se a
“derradeira oportunidade para uma integrar por meio da desintegração: ao ampliar os limites
do arquivo, ela ofereceu uma possibilidade de manter sua coesão” (SLOTERDIJK, 2009, p.
17-18). A desconstrução mostra em si a própria característica da modernidade que se faz
sobre aspectos de relativismo e sobre mudanças constantes. A desconstrução apresenta-se
conectada à sociedade moderna “diferenciada e multifocal” (SLOTERDIJK, 2009, p. 20),
situação que se reflete para a interpretação das opções energéticas, cuja pulverização mostrase importante para se evitar o esgotamento dos recursos naturais.
Nas dez sugestões de Ignacy Sachs (2009a, p. 40) para o desenvolvimento
sustentável, a sétima é a de que: “diferentes sistemas locais de geração de energia (baseados
em biomassa, miniidrelétricas [sic], eólicos e solar) devem ser projetados e testados”.
Demonstra-se, portanto, que a reformulação do referencial hidrelétrico brasileiro precisa ser
implementada para que se trace um caminho mais seguro na tríade da sustentabilidade
(economia, ambiente e sociedade).
A teoria de Derrida pautada na linguagem coloca toda a sua ambição no
desenvolvimento de um pensamento que busque, a qualquer tempo, “a capacidade de dispor
de um futuro ou de ser transmitida, uma vez que permite e reivindica ser autoaplicada, com a
certeza de sair da prova sempre consolidada e regenerada” (SLOTERDIJK, 2009, p. 21). É
uma vertente que pretende que seus símbolos, ícones, descrições sejam repensados e revistos
constantemente. Pretende que a linguagem esteja constantemente aberta a interpretações de
seus destinatários, inexistindo amarras perpétuas para o texto.
O repensar a história, a realidade vivida e fazer com que os critérios sejam válidos a
qualquer tempo, encontra-se inserido em uma interpretação adequada da questão energética.
A energia é o motor condutor da vida nos dias atuais, mas precisa existir e garantir a
continuidade da proteção ambiental em verdadeiro compromisso com a população vindoura.
Norberto Bobbio (2004, p. 32) indaga o sentido da história construída e mostra a
responsabilidade de cada pessoa no destino que se pretende – “a história tem apenas o sentido
que nós, em cada ocasião concreta, de acordo com a oportunidade, com nossos desejos e
nossas esperanças, atribuímos a ela”. Mostra que a humanidade tem nas mãos o destino e
todas as possibilidades. Finaliza que os homens de boa vontade estão demasiadamente
atrasados em suas grandes aspirações e que “busquemos não aumentar esse atraso com nossa
incredulidade, com nossa indolência, com nosso ceticismo. Não temos muito tempo a perder”
(BOBBIO, 2004, p. 32).
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É com tal observação, pensando-se na geração de energia, que se percebe que a
história já está adiantada no tempo, e as atitudes internas de cada país bem como o
compromisso com o todo não podem mais retardar.
No Brasil, o consumo energético está vinculado ao uso de combustíveis fósseis e à
hidroeletricidade, sendo, a última, de base renovável e não emissora de gases do efeito estufa.
Mas, a sobrecarga em relação ao uso da água, o comprometimento dos cursos e bacias
hídricas nacionais destacam-se no cenário brasileiro, levando à necessidade de se repensar a
matriz energética para que se mostre mais sustentável e mais realista com a fragilidade do
recurso natural água.
A segurança hídrica é condição primordial de existência da civilização como um
todo e dos Estados nacionais individualmente. É um fator essencial para o planeta e para cada
país particularmente, sendo que a sobrevivência de cada um está vinculada à disponibilidade
de água. A Organização das Nações Unidas – ONU, desde o início do século XXI, já alertava
para a existência de mais de dois bilhões de seres humanos sem água suficiente. A realidade
descrita verifica-se em mais de 40 países. O Banco Mundial, no mesmo contexto temporal,
apontou um bilhão de pessoas sem água para beber e um bilhão e setecentas mil pessoas
desprovidas de saneamento básico e expostas à contaminação e às doenças (RIVERO, 2002,
p. 192).
A situação é preocupante e o Brasil deve assumir a sua responsabilidade em não
emitir gases do efeito estufa acima dos limites internacionalmente acordados, principalmente,
no acordo de Paris em 2015, reafirmado em Marrakech em 2016.
A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática no Acordo de
Paris, firmado em 12 de dezembro de 2015, diz em seu art. 2º que:
1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including
its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change,
in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including
by:
(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above
pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C
above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks
and impacts of climate change;
(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and
foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a
manner that does not threaten food production;
(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas
emissions and climate-resilient development.
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2.

This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of
common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of
different national circumstances (UNITED NATIONS, 2015).11

Além do compromisso em evitar o aquecimento global há, também, o preceito
constitucional ambiental de laborar para a proteção da natureza e para que os recursos
disponíveis, hoje, possam ser usufruídos pelas gerações do futuro igualmente. Torna-se,
portanto, primordial o compromisso com a adequada gestão hídrica. Há que ter “um uso
equitativo e racional de acordo com suas realidades ecológicas” (RIVERO, 2002, p. 196).
Caso não se trabalhe para a diversificação da matriz energética, outras crises mais
graves serão vividas, comprometendo a qualidade ambiental e o abastecimento. O acesso à
eletricidade é, nos dias atuais, direito fundamental individual, do qual não se pode olvidar a
administração pública. Dele dependem a qualidade de vida e o bem-estar da população,
comprometendo e influenciando índices internacionais de desenvolvimento humano.
“A energia é um dos principais constituintes da sociedade moderna” (HINRICHS;
KLEINBACH; REIS, 2014, p. 1), mas não somente ela. A sociedade atual com seus avanços
industriais e tecnológicos tem outras nuances, mas completamente vinculados ao acesso à
energia, motivo que adentrou a seara dos direitos fundamentais.
Os direitos fundamentais são aquisições de cerne fixo, significando a impossibilidade
de sua redução, porém a ampliação é possível e imprescindível para que ajustes acerca da
evolução dos seres humanos e das suas consequentes garantias sejam regulados, mais uma
vez, em um sistema aberto e com linguagem adaptada à história construída.
Os direitos dos indivíduos constituem-se uma classe variável,
[...] como a história destes últimos séculos demonstra suficientemente. O elenco dos
direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com a mudança das
condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes no
poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações
técnicas, etc. Direitos que foram declarados absolutos no final do século XVIII,
11

1. O presente Acordo, realizado para reforço da aplicação da Convenção, inclui em seu objetivo, reforçar a
resposta global à ameaça acerca das alterações climáticas, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos
esforços para erradicar a pobreza, principalmente através de:
(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2°C acima dos níveis pré-industriais e
prosseguir com esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais,
reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas;
(b) Aumentar a capacidade de adaptação aos efeitos adversos das alterações climáticas e promover a resiliência
às alterações climáticas e o baixo aumento de emissões de gases do efeito de estufa, de forma a não ameaçar a
produção de alimentos;
(c) Tornar os fluxos financeiros compatíveis com um caminho de redução de emissões de gases do efeito de
estufa e desenvolvimento resiliente ao clima.
2. O presente acordo será implementado de forma a refletir a equidade e o princípio das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas e das respectivas capacidades, tendo em conta as diferentes circunstâncias
nacionais (UNITED NATIONS, 2015, tradução nossa).
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como a propriedade sacre et inviolable, foram submetidos a radicais limitações nas
declarações contemporâneas; direitos que as declarações do século XVIII nem
sequer mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados com grande
ostentação nas recentes declarações. Não é difícil prever que, no futuro, poderá
emergir novas pretensões que no momento nem sequer podemos imaginar, como o
direito a não portar armas contra a própria vontade, ou o direito de respeitar a vida
também dos animais e não só dos homens. O que prova que não existem direitos
fundamentais por natureza. O que parece fundamental numa época histórica e numa
determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras culturas
(BOBBIO, 2004, p. 13).

A energia passou a ser direito fundamental em razão da sua essencialidade na vida
das pessoas e das possibilidades e vantagens que estão disponíveis no mundo de hoje. Está
vinculada a toda a noção de bem-estar. Para Amartya Sen (2010), o desenvolvimento deve ser
compreendido de maneira integrada, reunindo os variados papéis e instituições em uma
verdadeira interação. A intercomunicação entre as vertentes permitirá uma ética social que é
cara ao desenvolvimento e ao funcionamento dos mercados.12
É sobre essa completude de abordagem e visando um desenvolvimento sustentável
pleno que se pauta a presente discussão. A energia não é necessária apenas para uma classe
social, deve atender a todos e sua produção deve ser responsável de forma que sua
abrangência mantenha-se compatível com os limites naturais e se perpetue sem comprometer
as gerações futuras. É preciso extrair lições para o crescimento comum e para a interação com
o meio ambiente ser equitativa e não significar a sobreposição de um em relação ao outro,
pois, assim, edificaremos uma sociedade de maior liberdade. “O princípio organizador que
monta todas as peças em um todo integrado é a abrangente preocupação com o processo de
aumento das liberdades individuais e o comprometimento social de ajudar para que isso se
concretize” (SEN, 2010, p. 378).
O acesso a uma energia ambientalmente adequada implica em garantia social,
mínimo existencial, bem-estar, mas, sobretudo, em responsabilidades sociais democráticas
reflexas em bens que são de todos.

“Em suma, a doutrina seniana propõe reformas amplas para o desenvolvimento (e não estritamente focadas em
um problema apenas), ao basear-se na complementaridade de atividades para aumentar oportunidades sociais.
Esse comprometimento maior – apesar do risco que o autor reconhece de sua generalidade – e o que expande as
oportunidades. As ‘liberdades instrumentais’ que ele defende são cinco, e cada uma delas deve ser considerada
não apenas em seu papel, mas também em sua complementaridade: intitulamentos econômicos, liberdades
democráticas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. [...] Os preceitos de Sen,
assim, trabalham com uma lógica de integração. Ele propõe inclusive que instituições específicas (como
mercado, sistema democrático, mídia e sistema de distribuição pública) sejam consideradas em conjunto.
Também frisa que as mudanças globalizantes geram a necessidade de investimento estatal em profissionalismo e
qualificação para que pessoas não sejam alijadas do mercado de trabalho, em conjunto com políticas de
seguridade social – o mundo moderno requer educação e qualificação básicas” (DEBONE, 2016, p. 143).
12
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A produção energética, portanto, é aspecto sério que envolve searas e características
da vida no mundo “mutante” que se construiu:
[...] a contínua aceleração das mudanças na humanidade e no planeta junta-se, hoje,
à intensificação dos ritmos de vida e trabalho, que alguns, em espanhol, designam
por rapidación. Embora a mudança faça parte da dinâmica dos sistemas complexos,
a velocidade que hoje lhe impõem as ações humanas contrasta com a lentidão
natural da evolução biológica. A isto vem juntar-se o problema de que os objetivos
dada mudança rápida e constante não estão necessariamente orientados para o bem
comum e para um desenvolvimento humano sustentável e integral. A mudança é
algo desejável, mas torna-se preocupante quando se transforma em deterioração do
mundo e da quantidade de vida de grande parte da humanidade (FRANCISCO,
2015, p. 19).

Não se pode perder de vista que o desenvolvimento é um princípio expresso na
Constituição no art. 3º, inciso II, ao dispor que é objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil “garantir o desenvolvimento nacional” (BRASIL, 1988) e que existem
dois princípios implícitos que devem ser igualmente observados, o do empreendedorismo e o
da reciprocidade social. O termo desenvolvimento não se reduz à tecnologia e à indústria, mas
se pulveriza em várias dimensões. No setor elétrico, uma das outras facetas é observada de
maneira mais evidente, pois a evolução social (desenvolvimento, empreendedorismo e
reciprocidade) são os vínculos lógicos para se compreender a necessidade de produção,
transmissão e disponibilização de energia para o atendimento ao desenvolvimento sustentável
(BLANCHET, 2012) e a garantia de uma evolução coletiva equânime que garanta bem-estar
em âmbito geral.
A energia e sua produção ultrapassaram, há muito tempo, a barreira da
particularidade, envolvendo uma abordagem ampla e irrestrita. Envolvem economia,
sociedade e meio ambiente, além de demandar compreensões atualizadas dentro da realidade
momentânea. Estão, assim, em constante movimento e dentro de um sistema aberto de
interpretação.
Apesar de o discurso do desenvolvimento sustentável apresentar traços da teoria
ecológica conservacionista, possui irrefutavelmente um forte teor antropocêntrico que
representou o papel de agregação de toda a humanidade em uma proposta comum de busca
pela sobrevivência coletiva (MENDES, 2015), sendo que o aspecto coletivo, como afirmado,
é plúrimo, não se pauta apenas nos aspectos naturais.
Na verdade,
[…] um exame mais cuidadoso da relação entre consumo de energia e bem-estar
humano sugere que uma distribuição mais justa do acesso aos serviços de energia é
inteiramente compatível com um progresso acelerado no atendimento das questões
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de segurança energética e riscos de mudanças climáticas (FAPESP; ACADEMIA
BRASILEIRA DE CIÊNCIAS; ITER ACAEMY COUNCIL, 2010, p. 73).

Por isso a busca para a solução dos problemas energéticos nacionais passa por uma
compreensão histórica, do formato de gestão que se tem das alternativas existentes, bem como
da escolha das mais adequadas (GOLDEMBERG; LUCON, 2012).
Salienta-se que a reformulação da matriz energética já se mostra essencial diante da
realidade hodierna, não se trata de uma apologia à ampliação do consumo. Por óbvio, a
população precisa moldar-se para um consumo mais consciente, pois, da maneira como está, o
planeta tornar-se-á inviável, entretanto, a falta de energia é, da mesma maneira, incompatível
com a manutenção da vida:
[...] apesar de uma aparente relação direta entre desenvolvimento econômico e
consumo de energia, esses parâmetros não estão ligados de maneira indissolúvel.
Esse é um fato muito importante porque ensina que existem caminhos alternativos
para o desenvolvimento da sociedade sem um aumento correspondente do consumo
de energia (GOLDEMBERG; LUCON, 2012).

Por essa razão, trata-se, aqui, de uma produção energética mais responsável dentro
das demandas existentes sem fomentar a ampliação dos gastos.
Busca-se a segurança para o crescimento nacional de maneira sustentável e, para
tanto, precisa-se do entendimento acerca da construção histórica energética brasileira, que
sempre se pautou monopolisticamente sobre um recurso natural, comprometendo a segurança
do abastecimento e o equilíbrio ambiental. Necessita-se, doravante, de perceber a relevância
alcançada pela energia na vida cotidiana e apontar o caminho para bases mais seguras no
crescimento.
A proposta baseia-se na desconstrução da cultura econômica fixada em traços de
monopólio, diversificando a matriz produtiva para o alcance dos fins almejados – crescimento
econômico e solidariedade intergeracional no trato com a natureza.

4.1

Jacques Derrida, a desconstrução e a produção de energia: breve contexto

Esta pesquisa não tem como cerne o filósofo franco-argelino Jacques Derrida,
tampouco a sua teoria da Desconstrução; porém os utiliza como referencial teórico e
sustentáculo para a interpretação da política energética brasileira, seu percurso histórico e os
reflexos observados na realidade fática atual.

67

Assim, acompanhando a teoria derridiana, toda a interpretação que doravante
apresentar-se-á, é imprescindível perpassar, mesmo que sinteticamente, pela figura acadêmica
e filosófica de Derrida e de sua teoria.
Jacques Derrida nasceu em 1930 no distrito de El Biar na Argélia, no seio de uma
família judia. Mudou-se para a França onde lecionou na Sorbonne, na école Normale
Supérieure e na École de Hautes Études. A partir dos anos 1970, conjugou a vida na França
com períodos nos Estados Unidos da América, país em que sua teoria foi muito bem recebida,
tendo lecionado em Yale e na New York University. Faleceu na cidade de Paris em outubro
de 2004, depois de uma extensa obra cujo corpo protrai-se no tempo por quase quatro
décadas.
Em 2004, esteve no Brasil para participar de um colóquio em sua homenagem,
denominado “Colóquio Internacional Jacques Derrida 2004: Pensar a Desconstrução –
Questões de Política, Ética e Estética”, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro nos dias 16, 17
de 18 de agosto, organizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF – em parceria
com o Consulado Geral da França. A palestra de abertura foi uma verdadeira aula proferida
pelo homenageado e teve como tema a desconstrução, intitulada de “O perdão, a verdade, a
reconciliação: qual o gênero?”. Nos dias de conferência que se seguiram, várias interpretações
sob o ângulo desconstrutor foram apresentadas, todas acompanhadas por um ouvinte atento, o
próprio Derrida, que tomava notas e emitia comentários (NASCIMENTO, 2005).
A teoria da desconstrução de fato mereceu e merece estudos aprofundados em razão
do seu significado para a Filosofia e para as demais disciplinas. Teve como embrião o período
pós-colonial argelino (PRIKLADNICKI, 2007) e parte da inexistência de verdades absolutas
e da impossibilidade de interpretações únicas, exclusivas ou verdadeiras sobre os textos e,
analogicamente, sobre a realidade fática. Observa-se que não há uma filosofia derridiana para
se aprender, mas sim, e, sobretudo, uma maneira, um estilo, um formato de filosofar para e
conforme Derrida (BRASIL, 2013). O trabalho nesse formato e com a possibilidade de
amplitude verificada “tem influenciado não apenas a filosofia, mas uma gama inteira de
disciplinas relacionadas às humanidades: literatura e estudos culturais, sociologia e
antropologia, história e estudos de direito” (JOHNSON, 2001, p. 7).
Tal ideia é absorvida na análise sobre a urgência de uma desconstrução na gestão
energética do Brasil para se garantir a proteção ambiental, a universalidade do acesso e a
soberania nacional.
Derrida fez a transição da filosofia da linguagem para a filosofia da escrita (da
escritura), pretendia não apenas um novo começo no pensamento, como na Antiguidade,

um
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pensamento mais profundo, desejava possibilitar outro contorno, também, profundo, mas que
se vinculasse ao pensamento da atualidade de maneira verdadeiramente atual, associado às
necessidades sociais (SLOTERDIJK, 2009), ou seja, exatamente o que se precisa na opção e
no planejamento energéticos – sair do padrão monopolista hídrico e abrir-se a novos contextos
produtivos.
O termo desconstrução foi usado por Derrida pela primeira vez na obra Gramatologia
(De la gramatologie), não podendo ser considerado o primeiro a utilizá-lo, pois há menção à
expressão em Martin Heidegger e em Edmund Husserl, entretanto, inexiste contestação de
que foi com Derrida que a desconstrução ganhou formato de fundamento filosófico ao qual se
conferem interpretações e leituras sociais – “ele nos aconselha a continuar a fazer filosofia,
porém de forma que nossas reflexões tenham efeitos tangíveis no mundo” (RAJAGOPALAN,
2005, p. 121-122).
Derrida está
[...] nos exortando a continuar a fazer filosofia, porém de forma consequente,
fazendo algo concreto. No meu modo de entender, fazer algo de concreto significa
intervir no mundo, no rumo dos acontecimentos. [...] Para ele, já não há mais
nenhuma justificativa para que o filósofo continue a pensar de forma afastada,
alienada do mundo. Filosofar é advogar e tomar posições politicamente importantes
e consequentes (RAJAGOPALAN, 2005).

De semelhante maneira, a pesquisa que se apresenta pretende questionar e contestar a
política nacional energética, assim como o fez Jacques Derrida com o pensamento ocidental
que se pautava, até então, na fala, na oralidade, relegando a escrita a uma função de
subordinação. Acreditava-se que a escritura era uma extensão “secundária ou suplemento da
voz”, e a esta posição histórica de segundo plano denominou de “logocentrismo” (JOHNSON,
2001, p. 8-9). O pensador abriu os horizontes para a interpretação e a valorização das
escrituras. Aqui, o “logocentrismo” está na visão isolada de que a energia deve ser baseada no
recurso natural água, por ser abundante e renovável, sem atentar-se às diversas outras
possibilidades. Criou-se uma estrutura, sem se atentar aos outros formatos e possibilidades,
assim como acontece, analogicamente, entre a filosofia da linguagem e da escrita.
Derrida desenvolve sua teoria dialogando com as teses de diversos pensadores como
Claude Levi Strauss, Saussure, Luhmann, Rousseau, entre outros, pois pauta o seu
pensamento na história da Filosofia e dos demais teóricos. Insere-se na vertente dos filósofos
pós-estruturalistas, uma vez que rompem ou ultrapassam as ideias estruturalistas (de
estruturas profundas e inconscientes). Sinteticamente, no estruturalismo filosófico, “a
categoria ou ideia de fundo não é o ser, mas a relação; não é o sujeito, mas a estrutura”, traz
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em si a consciência da diminuição da liberdade em um cenário mais organizado, administrado
e condicionado pelo homem e pelo caminho criado pela sua iniciativa criadora e livre
(REALE; ANTISERI, 2006, p. 83).
A concepção filosófica derridiana é de uma liberdade discreta, esforçando-se para se
livrar sempre de identificações e de fixações, às vezes inevitáveis, mas mantém-se crítica e
aberta às opiniões, pois são elas a mais alta virtude intelectual. Não se trata, por isso, de um
ceticismo, “sua oscilação constitutiva não se relaciona a doutrinas filosóficas alternativas, mas
à decisão pré-filosófica em favor da antinomia da morte – e essa oscilação implica também a
escolha necessária e impossível entre metafísica e não metafísica” (SLOTERDIJK, 2009, p.
47).
O pós-estruturalismo é que confere tal possibilidade, ele abre os padrões
interpretativos para todos os vieses sociais, possibilitando que o Direito beba na fonte da
teoria da desconstrução, pois é uma ciência construída pelas demandas sociais e humanas para
atender às necessidades de uma adequada vida em sociedade. Tudo traspassa o discurso e
repousa na escritura que garante a segurança conferida pelo Direito. Assim, os textos jurídicos
devem ser interpretados em uma ótica aberta, baseada na realidade, pois a teoria derridiana
não é um método de interpretação desconstrutiva, mas, sim, uma leitura das entrelinhas para
se pautar em elementos concretos para se perceber o mundo, não a verdade, mas a realidade
que se apresenta.
Aponta para a ruptura das amarras da linguagem – “o que Derrida busca realizar, em
todos os seus escritos, é um questionamento, uma crítica rigorosa dos limites de uma filosofia
da representação, para que possamos vislumbrar a possibilidade de uma forma de pensamento
que esteja além – ou aquém – desses limites” (VASCONCELOS, 2003, p. 77). O Direito, por
ser uma ciência que se dedica à vida em sociedade, precisa passar constantemente por
releituras. O ramo do Direito Ambiental precisa também, primordialmente, porque possui
todas as características da ciência jurídica, acrescido da sua latente transdisciplinaridade13,
contando com a evolução do conhecimento científico que se reinventa (ou se interpreta)
diuturnamente para garantir a preservação do meio ambiente, por meio dos seus princípios da
prevenção e precaução.
“O importante neste item é mostrar que o Direito Ambiental, considerado um direito autônomo, deve possuir
princípios que o estruturem e leis que o regulem. Desta forma, os princípios estão alicerçados nos arts. 1º, 5º e
225 da Constituição Federal, e as regras são inumeráveis, pois tem a disciplina característica transdisciplinar,
além de possuir pontos de contato com os outros ramos do direito, como se espera de um sistema de normas,
também transcende para outras áreas de conhecimento, como ecologia, biologia, física química e engenharia. É
uma matéria com visão paradigmática, pois essa integração possibilita maior fluição no processo e geração do
conhecimento” (COSTA, 2013, p. 19).
13
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Embora a concepção de Jacques Derrida sobre escritura
[...] seja num certo sentido transcendental, isto é, situe a instância da escritura além
ou por trás do cenário de nossa experiência cotidiana dos fenômenos, ela não é uma
abstração ou especulação filosófica, e menos ainda uma referência quase teológica a
uma essência inefável extratemporal. A ‘não-presença’ do grammè, como Derrida a
descreve aqui, em contraste com o transcendentalismo filosófico clássico, está
situada na história, aquela da evolução do traço, uma evolução que precede mesmo o
processo da chamada história ‘natural’. Deste modo, a teoria da escritura de Derrida
é, ao mesmo tempo, estrutural (descrevendo a essência da escritura como inscrição
(violenta), diferença e adiamento) e histórica (descrevendo o continuum do traço
desde o pré-biológico ao bioantropológico até as diversas articulações e extensões
do bioantropológico) (JOHNSON, 2001, p. 44-45).

A desconstrução gera a própria desconstrução do fazer e saber filosófico, indicando
que as vertentes múltiplas (linguagem/ escrita) devem caminhar juntas, como se pretende que
a interpretação histórica demonstre a impropriedade das opções energéticas brasileiras atuais
que sobrecarregam elementos naturais e colocam em risco a alteridade e a solidariedade
intergeracionais,

comprometendo

o

desenvolvimento

sustentável,

previsto

constitucionalmente e aceito em compromissos internacionais assumidos pela República
Federativa do Brasil.
“A desconstrução é uma releitura do mundo, enquanto realidade” (MENESES, 2013,
p. 182) que permite descortinar aquilo que se encontra presente subliminarmente e trazê-lo ao
cenário principal para que se possa lutar e reagir a algo real, factual e não a aspectos
nebulosos e traços históricos não percebidos como essenciais e relevantes dentro do cotidiano
da sociedade e para as futuras gerações. Todas as contingências são importantes e devem ser
lidas (interpretadas) com interesse, pois a comunidade é sempre plúrima e, em algum lugar,
estarão presentes reflexos de momentos históricos, políticos e econômicos a influir na vida do
ser humano, enquanto ser antropológico.
Precisa-se perceber o “ser” e o seu significado para que se permita reagir e construir
conscientemente a realidade. É prudente, entretanto, que as significações estejam abertas
sempre e que não se caia na clausura do texto fechado. A abertura deve ser contínua.
Na temática trabalhada, como podemos utilizar a teoria derridiana para a questão
destacada como central? Como lhe conferir relevante valor para as opções energéticas e para
o Direito Ambiental? Em que consistiria a justiça no caso em referência?
Com indagações semelhantes o próprio filósofo, em Força de Lei, aponta
questionamento sobre a sua teoria:
[...] será que a desconstrução assegura, permite, autoriza a possibilidade da justiça?
Será que ela torna possível a justiça ou um discurso consequente sobre a justiça e
sobre as condições de possibilidade de justiça? Sim, responderiam alguns; não,
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responderiam os opositores. Os ‘desconstrucionistas’ têm algo a dizer sobre a
justiça, algo a fazer com a justiça? Por que, no fundo, eles falam dela tão pouco?
Isso lhes interessa, afinal? Não será, como alguns desconfiam, por que a
desconstrução não permite, nela mesma, nenhuma ação justa, nenhum discurso justo
sobre a justiça, mas constitui até mesmo uma ameaça contra o direito e arruína a
condição e possibilidade da justiça? Sim, responderiam alguns; não, responderia o
adversário (DERRIDA, 2010, p. 4).

Tais apontamentos demonstram que as dúvidas e o sofrimento sobre a desconstrução
repousam na ausência de um “critério seguro para distinguir, de modo inequívoco, direito e
justiça” (DERRIDA, 2010, p. 5). No Direito de Energia e no Direito Ambiental, as normas
estão postas e são suficientes, abrangem a regulamentação, a prevenção e a proteção para a
presente e a futura geração; determinam o acesso universal à eletricidade, a erradicação da
pobreza e iguais possibilidades de bem-estar. Mas, em que lugar, momento ou fase ficou a
justiça? A justiça que se pretende no equilíbrio da balança de Têmis, a deusa grega da justiça?
A justiça energética e ambiental está na sadia qualidade de vida preceituada no art. 225, caput
da CRFB.
No caso em destaque, a justiça encontra-se no desenvolvimento sustentável e, para
que ele exista no perfil energético nacional, é imprescindível a desconstrução (remodelação)
do padrão atual.
Eis a reunião do problema com os alicerces teóricos escolhidos objetivando uma
leitura descortinada e livre para se alcançar a hipótese. Precisa-se abrir para questionamentos
e aceitação da ruína contida na própria elaboração para que, dentro do texto (da situação fática
verificada), busquem-se as unidades de sentido, fazendo-se uma desmontagem, por meio da
qual será possível uma remodelação.
Assim, foi preciso a verificação do padrão monopolístico, de traço histórico e
arraigado à mentalidade e à cultura do brasileiro; a observação do comportamento nacional
ante o recurso natural água para se concluir sobre a necessidade de reestruturação, uma
reformulação das bases energéticas nacionais. A teoria da desconstrução “não permanece
sozinha como uma formulação isolada, auto-encerrada, mas é parte de toda

uma

demonstração que prepara e justifica” (JOHNSON, 2001, p. 11). A estratégia hermenêutica da
desconstrução revela muito além das informações imediatas, “revela tudo aquilo que está
oculto em sua rede de formação” (GURGEL, 2015, p. 22).
Derrida colocou
toda sua ambição no desenvolvimento de uma forma de teoria que deveria ter, para
qualquer tempo, a capacidade de dispor de um futuro ou de ser transmitida, uma vez
que permite e reivindica ser autoaplicada, com a certeza de sair da prova sempre
consolidada e regenerada (SLOTERDIJK, 2009, p. 21).
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Essa posição coloca o ser humano no centro e como agente no curso da história. A condução é
humana, a análise e a remodelação também são.14
Marcos

Siscar

(2013)

apresenta

dez

ensinamentos

sobre

o

fundamento

desconstrucionista, demonstrando que não é uma fórmula “mágica”, precisa de atuação
constante, tampouco algo revolucionário ou destruidor. Aponta, assim, que a desconstrução
não tem guru; não é um nome; não é um método; não tem genealogia; não é destruição; não
prega fidelidade; não prega propriedade; não prega verdade; não é a lógica do masculino e
não é a lógica do mesmo. “A desconstrução, felizmente, não exige exclusividade, tampouco
fidelidade. Mas pressupõe responsabilidade não-medida na duradoura tarefa de atravessar
literaturas e culturas em direção ao estranho, fazendo da alteridade o lugar em que nossa
identidade (se) (de)mora” (PRIKLADNICKI, 2007, p. 93).
Depreende-se, portanto, que “desconstruir o direito não é um processo inverso, não é
um desfazer. É um (re)pensar: o direito, a dogmática, a aplicabilidade das leis a [sic]
sociedade, a liberdade, a igualdade, a política, a democracia e o próprio entendimento do
justo” (GURGEL, 2015, p. 64).
A desconstrução “é aquilo que está sempre a acontecer a todas as coisas (ça se
déconstruit), a todo o momento. Assim, é o caminho para além do caminho. É meta-metaodos...” (MENESES, 2013, p. 200). A teoria derridiana mostra uma constante reflexão, um
fazer poético, uma criação contínua que não permite a clausura da ideia. Reformular é preciso,
analisar os riscos também. Dialogar é essencial, portanto, as reformulações precisam
acontecer em um espaço de democracia e participação.
O labor desconstrutivo
[...] realiza-se por uma espécie de ‘assédio’ (hantise), que acontece dentro do
pensamento filosófico e da escrita literária e que se aproveita das suas debilidades e
contradições das suas aberturas, das suas aporias, das suas fissuras, para determinar
uma possibilidade ao ‘por vir’. Sempre que um sistema de pensamento (filosófico,
literário, político ou jurídico) for tido por homogêneo, hegemônico e inatacável,
erguendo-se como dominante, será então aí que a desconstrução atua. Esta não será
com a ajuda de alguma técnica exterior ao texto, mas antes pela agitação das suas
próprias forças interiores (MENESES, 2013, p. 200).

“Há muito tempo, com efeito, nossos grandes precursores, Michelet, Fustel de Coulanges, nos ensinaram a
reconhecer: o objeto da história é, por natureza, o homem. Digamos melhor: os homens. Mais que o singular,
favorável à abstração, o plural, que é o modo gramatical da relatividade, convém a uma ciência da diversidade.
Por trás dos grandes vestígios sensíveis da paisagem, [os artefatos ou as máquinas] por trás dos escritos
aparentemente mais insípidos e as instituições aparentemente mais desligadas daquelas que as criaram, são os
homens que a história quer capturar. Quem não conseguir isso será apenas, no máximo, um serviçal da erudição.
Já o bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça”
(BLOCH, 2001, p. 54).
14
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A filosofia ocidental é comumente ligada a composições binárias e oposições como
corpo/ mente; fala/ escrita; cultura/ natureza e é possível verificar-se, de forma semelhante, a
composição binária na reunião água/ luz (eletricidade) no Brasil, situação que se encontra
enraizada na mente e na formação da percepção pelos brasileiros. Para situações assim,
Derrida “tentará subverter a tradição metafísica ocidental, considerada logocêntrica e
dominadora” (PEDROSO JÚNIOR, 2010, p. 12), sendo claramente aplicável ao modelo
energético em que é importante romper com o domínio ou imposição da fonte hídrica.
A reformulação é imperativa para se adequar aos contornos alcançados pela energia
elétrica nos tempos atuais, de direito fundamental; além de que é mola propulsora de
desenvolvimento para o país e traço garantidor da segurança para investimentos. Não se pode
perder a credibilidade com riscos de desabastecimento, tampouco, permite-se o retrocesso em
garantias fundamentais.
A diversificação é o caminho a ser percorrido doravante, sem desconsiderar
investimentos e estruturas já existentes, por isso, trata-se de uma reformulação e não uma
destruição.

4.2

A universalização do acesso à energia elétrica: direito fundamental

Todas as formas de energia precisam ser garantidas sem sombra de dúvidas, mas a
energia elétrica ganhou, no mundo contemporâneo, uma relevância direta para a vida das
pessoas. É difícil imaginar uma casa desprovida de iluminação, televisão, geladeira; pensar
em uma cidade sem hospitais e seus equipamentos, que garantem a vida e a recuperação dos
pacientes; pressupor uma localidade sem supermercados e seus refrigeradores para manter a
qualidade dos alimentos, ressalvadas, obviamente, as contingências de muita pobreza,
catástrofes ou guerras.
De fato, a energia elétrica é pressuposto inerente à vida dos indivíduos e à existência
das indústrias na atualidade. Por isso, dentre as formas de energia, a que mais se destaca e que
reflete de maneira considerável na vida cotidiana do ser humano é a eletricidade, motivo pelo
qual merece destaque acerca de sua situação jurídica e do elo que a conecta com o indivíduo –
sem contar o fato de que é o cerne do presente estudo.
A energia está, portanto, vinculada ao processo de desenvolvimento presenciado no
país, alcançando o patamar de direito fundamental, característica essencial da qualidade de
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vida e do bem-estar das populações. Os serviços públicos básicos de saúde e uma educação de
qualidade são, hoje, dependentes do acesso à energia elétrica.
A energia elétrica vincula-se à liberdade de uma maneira geral, uma vez que garante
o acesso a determinados bens de consumo que permitem uma melhoria na vida das pessoas. A
energia gera o rompimento de obstáculos que são garantidos com acesso irrestrito a
determinados bens mínimos que, via de consequência, proporcionam o desenvolvimento
social, entre eles, encontra-se a energia elétrica. “A distribuição de energia elétrica constituise em atividade essencial para o mundo moderno, assumindo simultaneamente dois papéis:
causa e consequência do desenvolvimento das sociedades” (CAVALCANTE, 2013, p. 63).
É fator preponderante de igualdade entre as pessoas e de uma vida em comunidade.
Não se pode olvidar de que a energia precisa estar acessível a todos, porém, sua produção
gera desgastes ambientais expressivos, mesmo nas modalidades menos impactantes e que
devem ser fomentadas. Assim, energia e meio ambiente são dois direitos a princípio
opositores, mas que se encontram na vertente comunitária da pessoa e no parâmetro difuso
dos bens naturais:
[...] a questão ambiental nos repõe na relação entre nós. Nós somos dependentes uns
dos outros. Não há ser humano sozinho. Aqui, o que se coloca é a superação do
individualismo. É o resgate mesmo da dimensão comunitária, que perpassa muito a
tradição humanista – que remonta a Aristóteles, na Política e na sua Ética a
Nicômaco, quando ele diz que o homem, fora da comunidade, fora da sociedade, ou
é um deus ou é um monstro, e que, no princípio, era a comunidade. Não há ser
humano isolado e sozinho.
A tradição aristotélica integra a tradição cristã, especialmente a partir de Santo
Tomás de Aquino, e chega ao Brasil via Jacques Maritain, com Alceu Amoroso
Lima, com Edgar da Mata Machado, no sentido de que nós somos seres
interdependentes – a dimensão da comunidade. Nenhum de nós vale nada sozinho.
Nós somos gregários. Gregários como as abelhas, como as formigas. Nós somos
misteriosos. O insondável mistério do bem e, também, da iniquidade humana
(SOUSA, 2016, p. 50).

Na mesma direção, encontram-se os preceitos dispostos na Constituição da
República acerca da justiça social, do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento
nacional, sempre garantido a todos, sem qualquer distinção (art. 3º, inciso II, art. 170 e art.
174, § 1º da CRFB). Por essa razão e pela característica fundamental para o ser humano da
energia elétrica, o país desenvolveu diversos programas para garantir a expansão das linhas de
transmissão e, consequentemente, o acesso à eletricidade, visando garantir os direitos
fundamentais, postos pela Lei Maior.
É, entretanto, um dos maiores desafios do século para os operadores do Direito, em
qualquer esfera de atuação, garantir os direitos fundamentais existentes no ordenamento

75

jurídico e cumprir as diretrizes dispostas no preâmbulo da Constituição15, diante da
complexidade dos conflitos sociais e das mudanças paradigmáticas verificadas (MAIA, 2009).
Com relação às questões de desenvolvimento e seu vínculo com os direitos essenciais do ser
humano, a situação amplia a complexidade, pois desde 6 de julho de 1992, o Brasil, por meio
do Decreto nº 591, inseriu ao ordenamento jurídico brasileiro o Pacto Internacional sobre os
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, previstos na XXI Sessão da Assembleia-Geral das
Nações Unidas, ocorrida em 19 de dezembro de 1966. Nele, estão presentes diretrizes
indicativas para as searas ambientais e energéticas:
Art. 1º, item 2 – para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor
livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações
decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do
proveito mútuo, e do Direito Internacional. Em caso algum poderá um povo ser
privado de seus próprios meios de subsistência (BRASIL, 1992).

A questão energética e a sua produção em larga escala estão completamente
vinculadas com a proteção do meio ambiente que se constitui como elemento primordial da
própria existência humana. Tem-se aí o liame que perfaz o desenvolvimento sustentável, ou
seja, a tríplice ligação entre a economia, o meio ambiente e a sociedade. Compõe, assim, o
círculo restrito dos direitos ou bens denominados de mínimo existencial e, por corolário
lógico, atinge o conceito de dignidade humana.
Inexiste
[...] atividade econômica sem influência no meio ambiente. E a manutenção das
bases naturais da vida é essencial à continuidade da atividade econômica. Este
relacionamento da atividade humana com o seu meio deve ser efetuado de modo tal
que assegure existência digna a todos (DERANI, 2009, p. 244).

Hodiernamente, há uma frivolidade em se adjetivar algum direito como integrante do
seleto grupo daqueles que compõem a dignidade humana, razão pela qual há que se
demonstrar o fundamento de considerar a energia elétrica como fator de dignidade humana e
como integrante da acepção de mínimo existencial.
A energia elétrica melhorou, sobremaneira, a condição de vida das pessoas, sendo
um bem que, se cujo acesso não for a todos garantido, gera uma desigualdade entre os
cidadãos no exercício da vida em coletividade. Uns terão direito à informação por telejornais,
“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL” (BRASIL, 1988).
15
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a hospitais com equipamentos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, a uma alimentação
mais diversificada pela conservação dos alimentos, a mais segurança nas ruas etc. Outros
permanecerão à margem. Quando tais acréscimos agregam-se ao padrão de bem-estar e a
melhorias sociais relevantes, rompe-se a igualdade em direitos que é basilar ao Estado de
Direito, em que o padrão mínimo de vida deve ser pautado na semelhança, para que se tenha
as mesmas condições humanas. Nesse contexto, temos os direitos que envolvem a dignidade
humana, aqueles que uma vez aderidos à vida da maioria, tornam-se elementos a serem
garantidos em sua totalidade, sob pena de se lesar a igualdade em humanidade que todos os
indivíduos possuem.
O sentimento de igualdade e de alteridade acompanha a busca pela dignidade
humana em todos os aspectos – “como corolário o princípio da dignidade da pessoa humana,
aparece a solidariedade social. Como ser social que é, o homem se reconhece no outro. Sua
existência depende de outras existências” (BERNARDO, 2006, p. 240).
Não se trata, portanto, de um uso abusivo do termo, em raciocínios jurídicos dotados
de conotações ideológicas, mas, sim, de atualizar, em uma concepção macro, a ideia e a
completude envolvidas na complexa dimensão de ser humano. Retorna-se, novamente, ao
conteúdo do preâmbulo da Constituição da República acerca da busca por direitos, bem-estar
e justiça em uma sociedade fraterna e pluralista.16
Jürgen Habermas (2004, p. 47) em sua obra O Futuro da Natureza Humana,
demonstra que
[...] a ‘dignidade humana’, entendida em sentido moral e jurídico, encontra-se ligada
a essa simetria das relações. Ela não é uma propriedade que se pode ‘possuir’ por
natureza, como a inteligência ou os olhos azuis. Ela marca, antes, aquela
‘intangibilidade’ que só pode ter um significado nas relações interpessoais de
reconhecimento recíproco e no relacionamento igualitário entre as pessoas. Emprego
o termo ‘intangibilidade’ não com o mesmo sentido de ‘indisponibilidade’, pois uma
resposta pós-metafísica à questão de como devemos lidar com a vida humana prépessoal não pode ser obtida ao preço de uma definição reducionista do homem e da
moral.

A constitucionalização do conteúdo que compõe a dignidade humana, ou da pessoa
humana, origina-se na existência de cláusulas abertas. A Constituição da República permite a
A atual Ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal – STF em um tom poético, concluindo um artigo
sobre dignidade humana, fala sobre a relação entre os seres humanos e o sustentáculo da dignidade. Demonstra
que mais que direito, dever, a garantia da dignidade faz parte da essência daquilo que reconhecemos por
humano. “A dignidade da pessoa humana é a prova de que o homem é um ser de razão compelido ao outro pelo
sentimento, de fraternidade, o qual, se às vezes se ensaia solapar pelo interesse de um ou outro ganho, nem por
isso destrói a certeza de que o centro de tudo ainda é a esperança de que a transcendência do homem faz-se no
coração do outro, nunca na inteligência aprisionada no vislumbre do próprio espelho. Afinal, mesmo de ouro que
seja o espelho só cabe a imagem isolada. Já o coração, ah! No coração cabe tudo” (ROCHA, 2001, p. 63).
16
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expansão de direitos fundamentais para outros direitos, não só aqueles previstos
expressamente no texto constitucional, mas aqueles que adentraram o cenário jurídico por sua
importância ou relevância. Sabe-se que os direitos fundamentais possuem apenas um cerne
fixo, podendo ser ampliados e complementados com outros direitos e com outras fontes,
desde que reconhecidos nacional ou internacionalmente. “É por meio da cláusula aberta que
podemos justificar a caracterização de direito fundamental ao acesso à energia elétrica, que
seria decorrente tanto dos princípios do direito brasileiro [...], quanto do regime de Estado
social democrático, adotado pelo legislador constituinte” (ROSA, 2014, p. 12).
Para Cármen Lúcia Antunes Rocha (2001, p. 54), a presença do princípio da
dignidade humana na Constituição da República
[...] não retrata apenas uma modificação parcial dos textos fundamentais dos Estados
contemporâneos. Antes, traduz-se ali um novo momento do conteúdo do Direito, o
qual tem sua vertente no valor supremo da pessoa humana, considerada em sua
dignidade incontornável, inquestionável e impositiva, e uma nova concepção de
Constituição, pois a partir do acolhimento daquele valor tornado princípio em seu
sistema de normas fundamentais, mudou-se o modelo jurídico-constitucional que
passa então, de um paradigma de preceitos, antes vigente, para um figurino
normativo de princípios.

O acesso à energia e a universalidade de seu acesso é um direito que demonstra a
importância de um sistema seguro e eficiente a ser colocado à disposição da população para
que possa sustentar-se com os frutos do investimento público e retornar com respostas
pessoais e sociais positivas, garantindo dignidade fundamental ao indivíduo e o crescimento
da coletividade.
À administração pública, incumbe dar a sustentação necessária para que a
coletividade em crescimento numérico constante consiga perpetuar na sua evolução e alcance
meios para se desenvolver.
Diante da realidade descrita, diversas medidas de planejamento foram adotadas para
a garantia desse direito, gerando, consequentemente, uma maior demanda e a necessidade de
uma remodelação da geração de eletricidade para que não se verifique o colapso do sistema e
uma paralisação do crescimento do país.
A universalização da distribuição do serviço de energia é uma política pública
constante no desenvolvimento histórico do setor de eletricidade brasileiro, marcado
inicialmente por um cooperativismo de eletrificação rural (Decreto nº 1.033 de 22 de maio de
1962). A universalização do acesso à energia sempre teve como mote central o alcance de
regiões rurais, sendo inclusive abrangido por planejamentos de governo no período do regime
militar (Decretos nº 62.655/1968 e nº 83.269/1979) (SANCHES, 2011a).
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Com o advento da Constituição da República de 1988 e a relação da expansão do
acesso à energia com a erradicação da pobreza, objetivo fundamental da República Federativa
do Brasil – RFB, viu-se ampliar subvenções econômicas para o fornecimento de energia
elétrica independentemente da capacidade financeira dos solicitantes. Em 1999, foi instituído
o Programa Nacional de Eletrificação Rural denominado “Luz no Campo” seguido, em 2003,
pelo Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, conhecido
como “Luz Para Todos”17, ambos custeados pela Reserva Global de Reversão – RGR. A
metodologia deste último projeto consiste em dados estatísticos e geográficos de
inacessibilidade à rede de distribuição e é dirigido para a empresa responsável pela
distribuição local. O objetivo ganhou força em 2004 com a inserção de novo programa o
“Energia Cidadã” (SANCHES, 2011a).18
A alteração da matriz energética mostra-se como elemento importante para o país,
pois ela, por meio dos programas de desenvolvimento, garantirá que se coloquem em prática
as capacidades humanas, além de permitir que a coletividade participe da decisão sobre as
matrizes a serem implantadas com a realização de audiências públicas. “As pessoas têm de ser
vistas como ativamente envolvidas – na conformação de seu próprio destino, e não apenas
como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos programas de desenvolvimento” (SEN,
2010, p. 77).
Na contemporaneidade,
[...] adota-se o sentido amplo de cidadania, e o termo cidadão recebe a conotação
que verdadeiramente se pretende atribuir-lhe na sociedade moderna e democrática.
Ser cidadão significa, antes de tudo, ser parte, no sentido próprio de compartilhar de
uma mesma sociedade. A cidadania envolve, nesse aspecto, o reconhecimento do
indivíduo como ser integrante da sociedade estatal e, portanto, incluído e acolhido
pelo ordenamento jurídico. Valemo-nos daquele indivíduo que, conhecendo os seus
direitos e deveres, necessita também tê-los concretizados para alcançar o ideal da
dignidade da pessoa humana (BERNARDES, 2003, p. 180).

“O Programa foi concebido como instrumento de desenvolvimento e inclusão social, pois, de acordo com o
Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2000 existiam dois milhões de domicílios
rurais não atendidos pela Prestação dos Serviços de Energia Elétrica. Ou seja, aproximadamente dez milhões de
brasileiros viviam, no meio rural, sem acesso a esse Serviço Público, sendo que cerca de noventa por cento
dessas famílias possuíam renda inferior a três salários mínimos.” [...] O Programa ‘LUZ PARA TODOS’ se
integra ao Programa Territórios da Cidadania e ao Plano Brasil Sem Miséria implementados pelo Governo
Federal, para assegurar que o Esforço de Eletrificação do Campo resulte em incremento da Produção Agrícola,
proporcionando o Crescimento da Demanda por Energia Elétrica, o Aumento de Renda e a Inclusão Social da
População Beneficiada” (BRASIL, 2015, p. 3-4).
18
Nesse contexto, houve uma “redução das funções da Eletrobras no planejamento e controle do sistema
elétrico, ampliavam-se as suas atribuições como gestora de programas de governo, tanto de diversificação da
matriz energética como de promoção da universalização do uso da energia em áreas mal servidas e de benefícios
à população de baixa renda” (LEITE, 2014, p. 424).
17
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O acesso à energia traz consigo liberdade, bem-estar, qualidade de vida e permite que
o cidadão lute por seus objetivos, podendo escolher o seu destino. “Pode-se asseverar que a
liberdade de escolha alcançada mediante o acesso amplo à energia permite que os indivíduos
busquem a concretização da sua dignidade e do desenvolvimento” (CAVALCANTE, 2013, p.
64).
A efetivação do acesso universal à energia elétrica permite um crescimento humano
no país, permite escolhas e traz bem-estar. Para tanto, precisa ser garantido de maneira segura,
não comportando retrocessos e visando possibilitar investimentos nacionais. A questão da
produção energética, da sua segurança contra desabastecimento e o compromisso com a tutela
do meio ambiente são aspectos que demonstram a importância de se criar novos contornos e
sair da crise que se encontra instalada no Brasil.

4.3

A segurança do sistema nacional contra desabastecimento e a remodelação da
produção energética: a eletricidade como questão primordial e a vedação ao
retrocesso

A produção energética brasileira é predominantemente originária da fonte hídrica,
gerando, no momento atual, forte incerteza quanto à segurança do abastecimento, haja vista as
crises presenciadas, inclusive, com apagões em grandes áreas territoriais do país. A situação
exige uma análise desprovida de paixões e focada em resolver o problema o mais brevemente
possível. A questão, entretanto, envolve planejamento estatal de longo prazo, interligando as
searas econômica, ambiental e social e uma abertura da mentalidade da população para que se
possa alcançar uma verdadeira segurança do sistema, um respeito aos avanços alcançados,
garantindo-se o não retrocesso em conquistas de direitos fundamentais.
O que mais se destaca nesse contexto é o desafio ambiental, pois
[...] faz parte de um problema mais geral associado à alocação de recursos
envolvendo ‘bens públicos’, nos quais o bem é desfrutado em comum em vez de
separadamente por um só consumidor. Para o fornecimento eficiente de bens
públicos, precisamos não só levar em consideração a possibilidade da ação do estado
e da provisão social, mas também examinar o papel que pode desempenhar o
desenvolvimento de valores sociais e de um senso de responsabilidade que viessem
a reduzir a necessidade da ação impositiva do Estado. Por exemplo, o
desenvolvimento da ética ambiental pode fazer parte do trabalho que a
regulamentação impositiva se propõe a fazer (SEN, 2010, p.343).
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A energia elétrica faz parte da vida cotidiana do ser humano e não há possibilidade
de a conceber em outro formato, principalmente, na sociedade atual. Sendo, portanto,
responsabilidade do Estado e de cada um, na conformidade do preceituado no art. 225 da
CRFB, a sua produção em respeito às limitações ambientais.
Poucos, entretanto, conhecem a dinâmica envolvida em sua geração e a
responsabilidade individual e pública de cada um nesses meandros. Segundo Lovelock (2006)
todos fazem uso dela, mas poucos, utilizando como exemplo as pessoas que trabalham nas
indústrias mundo afora, sabem como ela efetivamente é e como é produzida ou regulada.
Correlaciona os humanos a cupins que, de maneira impensada, erguem suas comunidades em
arranha-céus com ar-condicionado, sem perceber que a energia elétrica está por trás de quase
tudo. A percepção advém somente quando a população depara-se com a sua falta.
Assim, para manter o nível confortável de vida, as pessoas precisam aceitar e
compreender outras fontes de energia que sejam mais eficazes e com tecnologias mais
inteligentes em relação ao aumento da demanda social por esse bem de consumo, que depende
da utilização de recursos naturais que precisam ser compreendidos dentro de suas
características cíclicas e limitações biológicas (RENAN; FRANÇA, 2015).
É peremptório um planejamento mais sustentável e que possibilite a aceleração do
crescimento econômico e social responsável. Zonas de afunilamento de possibilidades devem
ser identificadas, suprimidas, e os potenciais subutilizados ou inutilizados aproveitados com a
“implementação de uma estratégia societal de longo prazo, cuja explicitação e implementação
exigem uma atitude pró-ativa de um estado desenvolvimentista enxuto e limpo” (SACHS,
2008, p. 86).
A energia envolve segurança, inclusive, em diversos aspectos. Não se mencionará,
contudo, a sua fração militar, mas apenas e tão somente o viés ambiental e econômico, uma
vez que o primeiro não se encontra abrangido pela discussão que ora se atém.19 O
abastecimento energético é “um aspecto vital na geopolítica dos países, as reservas internas
determinam fortemente suas posições em negociações internacionais, tanto comerciais quanto
“A propósito da dimensão militar da segurança energética brasileira cabe esclarecer inicialmente que esta
compreende ações no campo do exercício da soberania sobre suas reservas e infraestrutura de energia, cujo
objetivo primordial é a sua vigilância, controle e defesa. A projeção da soberania, seja na perspectiva realista
como na idealista, não faz propriamente parte da agenda de defesa do Brasil na esfera da segurança energética,
pois, diferentemente de outros países, a sua atenção não é caracterizada, por exemplo, por medidas que
impliquem no deslocamento de efetivos militares (humano ou material) voltados a garantir o acesso ou a
proteção a países fornecedores de energia, ou a manter a estabilidade em áreas produtoras mundo afora. Isso não
significa que o governo brasileiro não opere externamente buscando tutelar os interesses nacionais, a ordem
energética internacional, mas que suas iniciativas nesse sentido são caracterizadas fundamentalmente pela
utilização das vias diplomáticas pacíficas, e não na possibilidade do uso da força para alcançar seus objetivos em
outras regiões do planeta relacionadas à energia” (PAIVA, 2016, p. 9).
19
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ambientais” (GOLDEMBERG, 2014, p. 36), sendo fundamental para o adequado intercâmbio
entre os países que o Brasil mostre-se confiável nesse aspecto.
O armazenamento de energia é hoje algo ainda proibitivo em relação a sua
viabilidade econômica, então a energia precisa estar disponível e com qualidade assim que o
sistema é acionado, pois as perdas econômicas e de confiabilidade para investimentos são
incomensuráveis quando se tem desabastecimento por um período grande como se deu no ano
de 2001 nos denominados “apagões”.
A segurança energética pode ser definida como o adequado acesso “a suprimentos de
energia quando necessário, na forma necessária e a preços acessíveis”. Trata-se de “uma
prioridade central para todas as nações preocupadas em promover um crescimento econômico
saudável e em manter tanto a estabilidade interna como a externa” (FAPESP; ACADEMIA
BRASILEIRA DE CIÊNCIAS; INTER ACADEMY COUNCIL, 2010, p. 60). Não deve ser
tratada como um problema, mas como uma maneira de implementar melhores condições para
o país, basta, para tanto, encarar a multidimensionalidade contida no setor de eletricidade,
focando melhorias e aprimoramentos sociais e pautando-se em objetivos internos e
internacionais.
Nessa direção,
[...] as preocupações do Estado quanto à garantia de segurança energética deixam de
ser exclusivas às premissas realistas via manutenção da soberania nacional e à
aquisição de capabilities para projeção de poder, e se direcionam à geração e
manutenção de infraestrutura para o desenvolvimento do indivíduo no ambiente
social, através da qualidade de vida, bem-estar e promoção de oportunidades de
crescimento na sociedade. O desenvolvimento econômico e social, impulsionado
pela eficiência energética no ambiente interno, reflete oportunidades não só para o
Estado enquanto ator internacional, mas também para os atores domésticos
(SIQUEIRA, 2015, p. 133).

O fornecimento seguro de energia é fundamental para o desenvolvimento do país,
não comportando modelos unitários e que se apresentam no limite da capacidade. Há que se
fazer investimento no setor energético, não somente de produção, como também de
transmissão, pois os padrões energéticos são reconhecidos internacionalmente como
fundamentais para a superação da pobreza e o crescimento da nação. Existe uma ligação
estreita entre “acesso a serviços de energia, alívio da pobreza e desenvolvimento humano”
(FAPESP; ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS; INTER ACADEMY COUNCIL,
2010, p. 61). Tal situação ficou evidente na Conferência Mundial de Cúpula para o
Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em Joanesburgo, quando, no cenário de uma
conferência da ONU, se declarou que serviços de energia confiáveis são pré-requisitos para se
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alcançar as Metas de Desenvolvimento do Milênio (FAPESP; ACADEMIA BRASILEIRA
DE CIÊNCIAS; INTER ACADEMY COUNCIL, 2010, p. 61), conforme:
Nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável
[...]
18. Acolhemos o foco da Cúpula de Joanesburgo na indivisibilidade da dignidade
humana e estamos resolvidos, por meio de decisões sobre metas, prazos e parcerias,
a ampliar rapidamente o acesso às necessidades básicas como a água potável, o
saneamento, habitação adequada, energia, assistência médica, segurança alimentar e
a proteção da biodiversidade. Ao mesmo tempo, trabalharemos juntos para nos
ajudar mutuamente a ter acesso a recursos financeiros e aos benefícios da abertura
de mercados, assegurar a capacitação e usar tecnologia moderna em prol do
desenvolvimento, e assegurar que haja transferência de tecnologia, desenvolvimento
de recursos humanos, educação e treinamento para banir para sempre o
subdesenvolvimento (ONU, 2002).

A segurança energética vincula-se à noção de soberania, pois suas nuances podem
indicar certo nível de ingerências externas. A própria conceituação de soberania é algo difícil,
marcada por um parâmetro jurídico aberto, por sofrer influência de diversas searas sociais que
delimitarão os seus contornos. O poder da soberania pode expressar-se de diversas maneiras,
dependendo da vertente que abrange. Na questão energética, quanto mais independente
(autossuficiente) for um país, mais soberano é. Não depende apenas da fartura no
fornecimento de energia, mas também da rota econômica que o Estado e seus líderes
pretendem adotar nesse setor. Não se pode contestar, entretanto, que a eficiência energética é
fator preponderante (BORGES, 2012). É interessante que o país procure viabilizar o seu
abastecimento com recursos internos, sem precisar buscar produtos no exterior, pois assim
garantirá uma maior autonomia e um maior índice de influência e comandos externos
(BORGES, 2012). “O país deve ser livre para desenvolver qualquer matriz energética, na
medida em que essa liberdade pressupõe a confirmação da Soberania elemento inerente a todo
e qualquer Estado” (BORGES, 2012, p. 31).
Não restam dúvidas de que a causa energética é relevante, infiltrando-se em fatores
de Estado e de direitos fundamentais, todos oriundos de conquistas individuais e coletivas que
não podem ser reduzidas ou suprimidas. Daí aplica-se o princípio da vedação ao retrocesso,
implicitamente constante da Constituição da República, que atinge tanto a vedação ao
retrocesso ambiental na geração energética como a vedação ao retrocesso nas conquistas
coletivas do Brasil quanto à condição de autonomia no setor.
Oportuno observar que a vedação ao retrocesso tem sua origem histórica na
Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, quando se asseguraram os direitos e as
garantias mínimas à dignidade (GIMENEZ; LUCCHESI; TEOTÔNIO, 2013), possibilitando
acréscimos, jamais reduções em relação aos direitos conferidos. A garantia a um direito ao
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meio ambiente sadio e equilibrado é proveniente da possibilidade de expansão. Os direitos
humanos são como os direitos constitucionais fundamentais – possuem um cerne fixo que não
pode ser reduzido, admitindo, porém, acréscimos que lhes confiram mais valor em essência.
O princípio da vedação ao retrocesso encontra-se descrito também no (já
mencionado) Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em seu
art. 2º, item 1 (Decreto nº 591), in verbis:
1. cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por
esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente
nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que
visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno
exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a
adoção de medidas legislativas (BRASIL, 1992).

O objetivo do princípio é preservar a existência dos direitos adquiridos até o
momento para que a geração do presente viva-os em plenitude e que possam ser perpetuados
em “bases teórica e sólidas” para que, no futuro, as gerações tenham uma estabilidade jurídica
no exercício desses direitos. Importante considerar que “mesmo que sua concretização
completa seja impossível há de ser tomado a sério e levada a cabo na maior medida e extensão
possível” (QUINTERO, 2015, p. 49).
Para Michel Prieur (2012), o princípio que ora se destaca é da não regressão e, como
princípio fundamental do Direito Ambiental, busca apoio e sustentação jurídica em outras
normas principiológicas já reconhecidas como a precaução, a prevenção, o poluidor-pagador e
a participação. A não regressão é uma segurança para a humanidade que, uma vez dotada de
tal garantia, pode e deve cobrá-la dos Estados. Não é uma garantia sobre o passado, mas de
um direito do presente que se renova diuturnamente.
Destaca que “as bases dessa argumentação jurídica repousam sobre três elementos: a
própria finalidade do Direito Ambiental, a necessidade de se afastar o princípio de
mutabilidade do direito e a intangibilidade dos direitos humanos” (PRIEUR, 2012, p. 16).
Para Herman Benjamin (2012), a vedação à regressão não possui caráter absoluto. A
proteção conferida pelo princípio em comento não implica em uma inteira vedação à
revisibilidade das leis editadas, não institui uma “camisa de força ao legislador e ao
implementador, mas impõe-lhe limites não discricionários à sua atuação” (BENJAMIN, 2012,
p. 69).
Sinteticamente,
[...] a proibição de retrocesso diz respeito a uma garantia de proteção dos direitos
fundamentais (e da própria dignidade da pessoa humana) contra a atuação do
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legislador, tanto no âmbito constitucional quanto – e de modo especial –
infraconstitucional (quando estão em causa medidas legislativas que impliquem
supressão ou restrição no plano das garantias e dos níveis de tutela dos direitos já
existentes), mas também proteção em face da atuação da administração pública. A
proibição de retrocesso consiste (à míngua de expressa previsão no texto
constitucional) em um princípio constitucional implícito, tendo como fundamento
constitucional, entre outros, o princípio do Estado (Democrático e Social) de Direito,
o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da máxima eficácia e
efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais, bem como o princípio
da segurança jurídica e seus desdobramentos (SARLET; FENSTERSEIFER, 2012,
p. 197-198).

Bobbio (2004, p. 32) alerta que “com relação às grandes aspirações dos homens de
boa vontade, já estamos demasiadamente atrasados. Busquemos não aumentar esse atraso com
nossa indolência, com nosso ceticismo. Não temos muito tempo a perder”. Trata-se de uma
plena verdade, uma vez que a crise avizinhou-se e já bateu à porta. Não há o que fazer, senão
agir e buscar corrigir comportamentos equivocados na gestão energética. Deve-se abandonar
o desenvolvimento cego ou, ao menos, míope e fazer cumprir o conceito e as diretrizes
contidas no conceito de desenvolvimento sustentável presente na Constituição da República,
até porque, juridicamente, não há outra hipótese possível (FREITAS, 2012). “A
sustentabilidade é que deve adjetivar, condicionar e infundir as suas características ao
desenvolvimento, nunca o contrário” (FREITAS, 2012, p. 49).
Há que se abandonar o crescimento pautado no quantitativo para possibilitar que se
agregue valor qualitativo em uma remodelação do sistema nacional, buscando uma maior
eficiência ambiental, social e econômica, pois o que se verifica
[...] põe-nos perante a urgência de avançar numa corajosa revolução cultural. A
ciência e a tecnologia não são neutrais, mas podem, desde o início até ao fim de um
processo, envolver diferentes intenções e possibilidade que se podem configurar de
várias maneiras. Ninguém quer o regresso à Idade da Pedra, mas é indispensável
abrandar a marcha para olhar a realidade de outra forma, recolher os avanços
positivos e sustentáveis e ao mesmo tempo recuperar os valores e os grandes
objetivos arrasados por um desenfreamento megalômano (FRANCISCO, 2015, p.
72-73).

Para Jacques Derrida, há que se ter uma leitura ética que implicaria em “uma
estranha mistura de responsabilidade e desrespeito – a mais perfeita descrição da recepção
pós-autoritária” (SLOTERDIJK, 2009, p. 51). É o respeito ao caminho percorrido, às
conquistas e evoluções por ele possibilitadas, mas a manutenção da ética, em um agir
comprometido com o tempo atual e com os parâmetros de desenvolvimento que devem ser
respeitados. Hoje, carece-se de um formato de energia mais moderno e menos degradante ao
ambiente, além de uma diversificação das fontes produtivas.
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O caminho que se mostra mais seguro nos tempos atuais são as matrizes renováveis
que compactuam com o acordo climático firmado na COP 21 em Paris, França, em 2015 e
renovado na COP 22 em Marrakech, Marrocos, no segundo semestre de 2016, quando os
representantes dos Estados reuniram-se para reafirmar o Protocolo de Kyoto e o Acordo de
Paris produzindo a Proclamação de Marrakech:
[...] nous nous réjouissons de l’entrée en vigueur rapide de l’Accord de Paris, adopté
en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
ainsi que de ses objectifs ambitieux, sa nature inclusive, et sa conformité à l’équité
et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités
respectives, eu égard aux différentes situations nationales, et nous affirmons notre
engagement pour sa mise en œuvrecomplète.
En effet, cette année, nous avons assisté, à un élan extraordinaire en matière de lutte
contre les changements climatiques, partout dans le monde, ainsi que dans de
nombreux fora multilatéraux. Cet élan est irréversible – il est guidé non seulement
par les gouvernements, mais également par la science, par le monde des entreprises
ainsi que par une action mondiale de tous types et à tous niveaux20 [...] (COP 22,
2016).

Ademais, tem-se, ainda, os dezessete “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”
que fazem parte da nova agenda universal apresentada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) para ser otimizada até 2030. Entre os focos centrais, um refere-se diretamente à
questão energética e ambiental:
Objetivo 7 – ASSEGURAR O ACESSO CONFIÁVEL, SUSTENTÁVEL,
MODERNO E A PREÇO ACESSÍVEL À ENERGIA PARA TODOS
7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis
a serviços de energia
7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na
matriz energética global
7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética
7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e
tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e
tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o
investimento em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa
7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o
fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países
em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento
sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio (ONU, 2015).

20

[...] estamos ansiosos para a rápida entrada em vigor do Acordo de Paris, adotado dentro da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, bem como os seus objetivos ambiciosos, a sua natureza
inclusiva e sua conformidade com equidade e o princípio das responsabilidades comuns, porém, diferenciadas e
as respectivas capacidades, tendo em conta as diferentes situações nacionais, e afirmamos nosso compromisso
com a sua completa implementação.
Na verdade, este ano temos assistido a um enorme impulso na luta contra as mudanças climáticas, em qualquer
lugar do mundo e em muitos fóruns multilaterais. Esta dinâmica é irreversível – é guiada não só por governos,
mas também pela ciência, pelo mundo corporativo, bem como por ação global de todos os tipos e em todos os
níveis (COP 22, 2016, tradução nossa).
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Na teoria derridiana, é preciso agir quando se verifica a necessidade de uma nova
leitura e ela é melhor quando se conecta o texto com as heranças históricas deixadas, assim
como se percebe no padrão monopolista que, neste momento, coloca em risco a segurança
econômica quanto ao abastecimento, à segurança ambiental no que tange aos diversos
impactos, inclusive sinergéticos, verificados.
É o momento da desconstrução e de releituras com novos olhares sobre as heranças
deixadas que a:
[...] qualidade e a fecundidade de um discurso são talvez medidas pelo rigor crítico
com que é pensada esta relação com a história da metafísica e com os conceitos
herdados. Trata-se de uma relação crítica com a linguagem das ciências sociais e de
uma responsabilidade crítica do próprio discurso. É uma questão de colocar explícita
e sistematicamente o problema do estatuto de um discurso que toma emprestado de
uma herança os recursos necessários para a desconstrução dessa própria herança.
Um problema de economia e estratégia (JOHNSON, 2001, p. 50).

O Direito e, especificamente, a hermenêutica jurídica devem estar conectados ao
mundo e às necessidades sociais que são plúrimas. A ciência precisa cumprir a sua função de
organizar e dar parâmetros para uma vida em sociedade, em paz e em que se tenha ética com
o alter, seja ele de que essência natural for (vivo ou não; racional ou não), pois este alter aqui
descrito terá, de uma forma ou de outra, o ser humano como a sua razão central.
O cidadão precisa de condições para seguir em humanidade e em equilíbrio com a
natureza, permitindo que as gerações que estão por vir também desfrutem dos mesmos bens e
recursos que estão à disposição no momento atual.
No que tange à geração de energia, a melhor maneira de proteger o ambiente é
desenvolver tecnologias e utilizar as já existentes para a produção por fontes alternativas e
renováveis, mantendo o sistema diversificado, sem sobrecarregar nenhum elemento
especificamente.
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5

A IMPORTÂNCIA DAS FONTES ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O perfil de vida construído desde a modernidade e que se consolida nos dias atuais
não existe sem um consumo alto de energia per capita. A energia, sobretudo, a eletricidade,
tornou-se direito individual, influenciando, inclusive, em índices de desenvolvimento
humano. A geração e o uso desse bem jurídico (eletricidade) hão de ser tratados com
responsabilidade, pois impactam em outros setores sociais e ambientais igualmente
importantes para o ser humano. Nesse aspecto, há que se produzir uma energia mais limpa e
que não se concentre predominantemente (ou monopolisticamente) sobre um único recurso
ambiental, sob o risco da insustentabilidade da opção.
Os problemas ambientais vivenciados com a produção energética são comuns em
todo o mundo e fazem parte da pressão criada por longo período de demanda e consumo, sem
a consciência das consequências de uma busca desmedida por poder econômico e
desenvolvimento tecnológico.
O Brasil pertence, por contingências históricas, a um seleto grupo de países com
grande parte de sua energia produzida com fonte renovável, mas não se distancia dos demais,
pois, igualmente, utiliza-se de combustíveis de base fóssil emissores de gases do efeito estufa
e sobrecarrega o recurso natural “água” com as hidrelétricas (usina e pequenas centrais), com
suas externalidades negativas, inclusive, com efeitos sinergéticos que se mostram mais
ampliados para a comunidade.
O aparecimento dos combustíveis fósseis, sua disponibilidade e os preços
competitivos vivenciados em grande parte do século passado criaram um cenário em que as
energias alternativas (à fonte fóssil) fossem desconsideradas do grande público. A
preocupação com uma energia gerada de outras formas persistiu, exclusivamente, em
programas de alta tecnologia que se mantiveram preocupados com o desenvolvimento de
novas fontes energéticas (PONTING, 1995). Problemas com a continuidade do acesso a tais
fontes já foi questão latente, hoje não mais, em que pese a ciência de todos acerca da finitude
desse recurso, porém, as jazidas continuam a ser encontradas e a tecnologia aprimora a
possibilidade de se alcançar as reservas em camadas da crosta terrestre mais profundas. Tal
realidade afasta o temor da escassez premente.
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Para José Goldemberg (2014, p. 33), são três os problemas que demonstram que a
rota atual do desenvolvimento não se mostra sustentável: “exaustão das reservas, segurança de
abastecimento e impactos ambientais”.
O motivo, entretanto, que realmente impulsiona o ser humano em uma busca por
alternativas energéticas não mais repousa na escassez, uma vez que se deposita confiabilidade
na tecnologia e as novas descobertas laboram, no âmbito geral, contra o parâmetro da
esgotabilidade.
O que move o indivíduo em sentido diverso da ampliação do consumo de petróleo,
gás natural e carvão vem de pressões sérias e emergenciais baseadas na degradação e
destruição de recursos vitais para a sociedade e para o indivíduo, atingidos pelos efeitos
adversos do consumo crescente de combustíveis fósseis. As lesões são diversas e atingem os
“reguladores do meio ambiente terrestre, solo, água, ar e biodiversidade” (PONTING, 1995,
p. 639).
O Brasil, no cenário exposto, apresenta-se em inconteste avanço ambiental, já que a
energia produzida é pautada na hidroeletricidade. Assim, poder-se-ia pensar que as questões
energéticas nacionais estão resolvidas ou bem-encaminhadas. Mas a realidade não é essa
como já se viu em abordagem anterior neste estudo.
O uso predominante dos recursos hídricos na produção de hidroeletricidade é uso que
não gera consumo, não gera diminuição do recurso, entretanto, mesmo em contingências de
abundância, não se pode esquecer que a natureza possui ciclos que lhe são próprios e o regime
hídrico dos rios irá mudar nas próximas décadas.
A crise hídrica vivida no início dos anos 2000 já apontou indicativos nesse sentido.
Não adianta, portanto, somente ter uma energia que na produção, em si, não emita gases do
efeito estufa, é primordial que o sistema possua alternativas que possam suprir a carestia em
casos de intempéries naturais e que se mostre seguro e confiável. Ademais, os impactos da
produção energética não podem ser reduzidos às questões climáticas, tampouco ao momento
de conversão da energia cinética, mecânica, térmica etc. em energia elétrica. Há que se
observar os impactos de toda a cadeia produtiva para a verificação da real sustentabilidade do
empreendimento e para a ocorrência de um real desenvolvimento que atenda ao tríplice pilar:
social, econômico e ambiental, sem olvidar do político, do jurídico e do ético, existentes nas
metas e opções de políticas públicas e nos marcos regulatórios.
O que se precisa é instituir e internalizar “um outro padrão de relação entre a
sociedade e a natureza, onde a degradação crescente desse lugar a práticas fundadas num
melhor aproveitamento dos recursos naturais” (MORALEZ; FAVARETO, 2014, p. 26),
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mesmo que seja diante do parâmetro de se preservar os recursos dentro do limite necessário a
evitar a sua extinção, possibilitando o uso e o aproveitamento para as gerações do porvir. Eis
a passagem da sustentabilidade (ecodesenvolvimento) para o desenvolvimento sustentável.
No Brasil, para um verdadeiro desenvolvimento sustentável, há que focar as fontes
alternativas, não apenas os combustíveis fósseis ou as energias emissoras de gases do efeito
estufa, mas, também, as fontes alternativas ao modelo hídrico que se instalou culturalmente e
na mentalidade da população.
Nesse aspecto, o Estado brasileiro é privilegiado em alternativas. Segundo o
climatologista Carlos Nobre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, em
entrevista à jornalista Miriam Leitão21, o Brasil tem mais fontes de energia renovável que a
China e os Estados Unidos, possui o maior potencial de energia renovável por quilômetro
quadrado. É país tropical com abundante incidência solar, com uma região semiárida, no
Nordeste, ensolarada e de ventos constantes. Há bastante água, mesmo com a crise atual, tem
potencial de biomassa e uma costa oceânica enorme, possibilitando, no futuro, gerar energia
pelo movimento e pela força das marés (LEITÃO, 2015).
A realidade é favorável, precisa-se de abertura de mentalidade e um compromisso
verdadeiro com a geração do porvir. Uma vida sustentável, além de ser possível, é essencial
para a continuidade da civilização. O desenvolvimento sustentável, resumidamente, pretende
exatamente isso – reunir bem-estar e acesso a bens de consumo, com a manutenção da
qualidade sadia de vida para o presente e o futuro.
Trata-se de um prima principium com harmonização de melhorias sociais e
econômicas, bem como preservação da natureza (SAMPAIO, 2003). O princípio do
desenvolvimento sustentável como todos os demais “são verdades objetivas, nem sempre
pertencentes ao mundo do ser, senão do dever-ser, na qualidade de normas jurídicas, dotadas
de vigência, validez e obrigatoriedade” (BONAVIDES, 2005, p. 256), mas, este,
especificamente, dirige-se para uma totalidade, mostra-se conglobante na leitura atenta do art.
225, caput da CRBF: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
(BRASIL, 1988).
“Dessa maneira, não apenas o poder público é obrigado a adotar medidas aptas de
conservação ambiental, mas todos os indivíduos, toda a coletividade” (VILELA;
21

BIZAWU,

A autora Míriam Leitão não menciona a data, tampouco o veículo de comunicação, em que a referida
entrevista foi divulgada pela primeira vez.
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2015, p. 19), ampliando-se a expressão indivíduos e coletividade para todo o setor público e
todo o setor privado – administração pública direta, indireta, as organizações do terceiro setor,
as empresas e os indivíduos.
O desenvolvimento sustentável é um superprincípio, intrínseco da Constituição da
República, regendo todo o parâmetro nacional de conduta. Não se deseja o crescimento
exclusivamente, mas um desenvolvimento que se mostre sustentável e apto a perdurar no
tempo dentro das características naturais e geográficas do país e do planeta. É um valor
supremo que pretende a “produção da homeostase biológica e social de longa duração” para o
tempo presente e para o futuro sem apontar limites temporais. Não pode ser aquela “visão
antropocêntrica soberba e degradante da natureza, nem o da insensibilidade característica das
relações parasitárias e predatórias”, há de configurar uma atuação compromissada de cada um
com o bem difuso, meio ambiente. A atuação pretendida é da sustentabilidade, um valor
diferenciado, “tingido de cores éticas” (FREITAS, 2012, p. 109-111).
O novo paradigma é a denominada ecologia profunda que se socorre de uma visão
holística de mundo, concebendo-o como um todo interligado, sem quaisquer dissociações. A
ecologia rasa, por seu turno,
[...] é antropocêntrica, ou centralizada no ser humano. Ela vê os seres humanos
como situados acima ou fora da natureza, como fonte de todos os valores e atribui
apenas valor instrumental, ou de uso, à natureza. A ecologia profunda não separa
seres humanos – ou qualquer outra coisa – do meio ambiente. Ela vê o mundo não
como uma coleção de objetos isolados, mas como uma rede de fenômenos que estão
fundamentalmente interconectados e são interdependentes. A ecologia profunda
reconhece o valor intrínseco de todos os seres e concebe os seres humanos apenas
um fio particular na teia da vida (CAPRA, 2006, p. 25-26).

O desenvolvimento sustentável pressupõe uma mudança de atitude, de compreensão,
de ética na vida coletiva. Com ele é que se confirma a necessidade de um novo formato de
produção energética, para que se possa dar continuidade à vida de maneira responsável.
Quando se olha para o desenvolvimento, não de um país, mas de toda a humanidade,
ao longo de toda a história pesquisada e disponível,
[...] da pré-história até hoje, nós podemos estudar isso a partir de diferentes pontos
de vista. A economia física faz isso olhando para a existência humana como um
processo de geração e consumo de energia e materiais em conexão com toda a
biosfera, nosso meio ambiente. Nós podemos, a partir desse ponto de vista, pensar
na sociedade em seu ambiente como um organismo vivo gigante que possui seu
próprio metabolismo. A peculiaridade do metabolismo humano, assim como do
metabolismo da sociedade, é que não se mantém em equilíbrio, mas parece estar
continuamente evoluindo mudando. Evolui e muda muito pela influência do
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e, mais além, do desenvolvimento de
ideias que incluem todos os aspectos culturais e, portanto, também com a história da
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energia elétrica. Assim, esse organismo vivo gigante é um produto que está se
desenvolvendo sob a influência da cultura humana (TENNENBAUM, 2012, p. 40).

A responsabilidade pela trajetória global é toda do ser humano e de sua mente
inteligente. Assim, a mudança na rota, a modificação de conduta, também só depende da
coletividade e de um novo agir. “Não se pode pretender mudar o mundo, ao menos
radicalmente, mas apenas adaptá-lo aos tempos em que se vive, estabelecendo uma forma de
vida digna para a atividade econômica e para a pessoa humana” (CASTRO, 2010, p. 74). A
natureza não é um alien ou um alter, ela é o próprio ser humano em suas necessidades
existenciais. Ernst Mayr (2016) sustenta que transcorreu muito tempo, cerca de cinco milhões
de anos, desde que o ser humano afastou-se da linhagem dos primeiros hominídeos, dando
tempo mais que suficiente de passar por todas as etapas intermediárias gradualmente e ter
alcançado neste momento a fase de um desenvolvimento ético.
Tradicionalmente,
[...] la ética ha sido un campo de conflicto entre la ciencia y la filosofía. La ética
implica valores, y los científicos – según aseguran casi todos los filósofos – deben
ceñirse a los hechos y dejar para la filosofía el establecimiento y análisis de valore.
Pero los científicos alegan que los nuevos conocimientos científicos acerca de las
consecuencias últimas de los actos humanos conducen inevitablemente a
consideraciones de tipo ético. Los actuales problemas de la explosión demográfica,
el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y la destrucció de los bosques
tropicales son sólo algunos ejemplos. Los científicos consideran que tienen el deber
de llamar la atención hacia este tipo de situaciones y proponer medidas para
corregirlas. Esto, inevitablemente, implica juicios de valor. Muy a menudo, nuestros
conocimientos sobre el proceso de evolución y otros datos científicos nos permiten
tomar la decisión más adecuada desde el punto de vista ético cuando existen varias
opciones posibles (MAYR, 1995, p. 270).22

As opções existem e estão disponíveis no território brasileiro, basta encarar uma
resignificação, uma desconstrução do formato estabelecido de produção de energia. Mitigar os
impactos, estabelecer parâmetros, exercer a verdadeira democracia pela dialeticidade.
A desconstrução pressupõe um entendimento da construção arraigada e uma vontade
dirigida a estabelecer novos caminhos, mais abertos, seguros e coerentes com a pluralidade de
mundo presenciada hoje. É, na concepção de Derrida, um ato de memória sobre o passado

22

Ética tem sido uma área de conflito entre ciência e filosofia. Ética envolve valores e os cientistas - como dizem
quase todos os filósofos - devem ater-se aos fatos e deixar a filosofia para o estabelecimento e análise dos
valores. Mas os cientistas argumentam que os novos conhecimentos científicos sobre as consequências das
últimas ações humanas geram inevitavelmente considerações éticas. Os problemas atuais de explosão
demográfica, o aumento do dióxido de carbono na atmosfera e destruição das florestas tropicais são apenas
alguns exemplos. Os cientistas acreditam que eles têm o dever de chamar a atenção para tais situações e propor
medidas para corrigi-las. Isso, inevitavelmente, envolve juízos de valor. Muitas vezes, a nossa compreensão do
processo de evolução e outros dados científicos permitem-nos tomar a decisão certa do ponto de vista ético,
quando existem várias opções possíveis (MAYR, 1995, p. 270, tradução nossa).

92

quando se reinterpreta o presente, modificando o porvir e permitindo a ocorrência de eventos
totalmente diferentes. A adesão a propostas de diversificação, mesmo que gradativa da
produção energética, é uma reinvenção da forma de se sustentar a sociedade contemporânea
em suas características particulares e consumistas.
Sobre a filosofia de Derrida, dentro da linguagem, no processo de linguagem e
interpretações, Paula Glenadel (2005, p. 297) informa que a
[...] tradução abre portas entre línguas, culturas, tempos, sujeitos, mas ela também é
necessariamente disjunta, inatual, dissimétrica, disseminante. Ela é promessa de
restituição do sentido e, ao mesmo tempo, ameaça de perda de algo que não se tem:
língua materna, a língua da origem, a posse ou a propriedade da origem, e da origem
do sentido. Diante do perigo inerente à tradução, vale a advertência: ‘o milagre da
tradução não ocorre todos os dias, há por vezes deserto sem travessia do deserto’.

Utilizando do padrão linguístico derridiano, uma nova leitura e novas interpretações
fazem-se necessárias, com outras formas de agir, também. O deserto há de ser percorrido,
conhecido e alcançado do outro lado.
Torna-se imperioso entender o marco regulatório brasileiro das energias alternativas,
sua relação com o desenvolvimento sustentável e a questão (ou o mito) da energia limpa
envolvendo as alternativas renováveis de produção de eletricidade.
A construção de novos padrões deve manter-se aberta para que não se configure,
novamente, o aprisionamento da linguagem, ou, ao menos, que se saiba que reconstruções são
necessárias sempre que a sociedade se reinventar (tout autre), pois é organismo vivo e
eclético. A desconstrução deve ser pensada, faz parte da civilização.

5.1

Fontes alternativas de produção de energia

O Brasil é um país em desenvolvimento, apresentando uma demanda significativa de
energia que se encontra em franca expansão. Terá o desafio de se desenvolver social e
economicamente com mais restrições ambientais em razão da consciência global acerca dos
reflexos naturais do crescimento desmedido e da inexecução de ações preventivas.
Obviamente, o caminho para um mundo sustentável não será somente do Brasil, trata-se de
um objetivo a ser perseguido conjuntamente, entretanto, o geral apenas será alcançado com a
reunião de ações regulamentadas, em cada ordenamento jurídico, com a pretensão de se
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atingir uma menor degradação e uma interferência mais responsável do que aquelas
presenciadas até o momento.
O processo de desenvolvimento sustentável que se pretende “não pode resultar da
mera coexistência de novas iniciativas de caráter ambiental e velhas ações de
desenvolvimento, como ocorre desde a conferência de Estocolmo

em 1972” (VEIGA, 2013,

p. 11), ele precisa mudar a maneira de agir e, para tanto, necessita-se mudar a forma de pensar
e gerir ambientalmente a res publica.
No âmbito da produção de energia, é iminente uma verdadeira diversificação da
matriz energética, tendo a Lei nº 10.438 de 2002 normatizado e incentivado a possibilidade de
se investir em energias alternativas renováveis: eólica, biomassa23 e Pequenas Centrais
Hidrelétricas – PCHs –
[...] art. 3º Fica instituído o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica – Proinfa, com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica
produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos,
concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa,
no Sistema Elétrico Interligado Nacional [...] (BRASIL, 2002).

Sua regulamentação deu-se pelo Decreto nº 4.541 de 23 de dezembro de 2002 e
outras legislações posteriores. Realmente, foi dado o “gatilho” para a diversificação e para o
crescimento na geração e uso de energia por fonte alternativa e renovável, porém, ainda
distante da realidade sustentável que se deseja.
O foco é a abertura dos horizontes e a reconstrução dos parâmetros gerenciais e de
planejamento da produção energética nacional, sendo o entendimento acerca das diretrizes
normativas dispostas pela lei que instituiu o PROINFA imprescindível.
O Direito é uma ciência a posteriori que visa reger a vida em comunidade para que
não ocorram desvios que a maioria não possa resolver por não estar previamente ajustado
socialmente. O Direito não tem o condão de prever contingências políticas e sociais, busca
regulamentar o convívio e garantir a paz no convívio em coletividade. Essa é a realidade
verificada no PROINFA. O programa foi editado em razão do clamor global por mais controle
na produção e, logicamente, no consumo de energia, para se ter a possibilidade de um futuro

“A biomassa pode ser definida mediante diversos conceitos, porém, basicamente, se trata de todo recurso
renovável oriundo de matéria orgânica (de origem animal ou vegetal) que pode ser utilizado para produção de
energia. A biomassa é usada desde os tempos antigos como fonte de energia (lenha) das sociedades sem, no
entanto, apoiar-se em produção sustentável. Por este motivo, durante muito tempo, o termo biomassa foi
associado à ideia de desmatamento”. Após a crise do petróleo nos anos 1970, a biomassa ganhou novo contorno
e passou a ser forma alternativa de energia em substituição aos derivados fósseis. No século XX, teve início
também “o uso da biomassa moderna, como pioneiro programa do álcool no Brasil e a prática do reflorestamento
para produção de madeira” (COELHO, 2012, p. 23).
23
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sadio e respeitar preceitos nacionais e internacionais de solidariedade e alteridade
intergeracionais e cooperação entre os povos.
É evidente que nenhum país consegue promover as mudanças necessárias na simples
promulgação de uma norma. As modificações não podem ocorrer ao mesmo tempo e
precisam evoluir paulatinamente para que os estudos e as análises econômicas, ambientais e
sociais sejam realizadas com segurança, por se tratar de direito relevante, de cunho
fundamental e com repercussões na soberania nacional.
Cumpre destacar inicialmente duas questões: o que vem a ser energias alternativas e
a definição de energias primárias e energias secundárias, para que se possa compreender e
sugerir um caminho a seguir.
As fontes primárias são aquelas oriundas da natureza que se obtém diretamente sem
qualquer transformação. Podem ser renováveis ou não renováveis, dependendo da existência
de ciclos naturais de recomposição. São exemplos de fontes primárias: a água, o urânio, a
incidência solar, o petróleo, o gás natural, o vento, a força das marés, entre outros. As fontes
secundárias são as primárias já transformadas em outros elementos que ainda não atingiram o
objetivo social e econômico final de sua existência, tais como: o biodiesel, a gasolina, a
energia elétrica, o carvão mineral e diversos outros (RENAN; FRANÇA, 2015) que terão por
destinação gerar bens de consumo para alimentar as necessidades da vida na
contemporaneidade.
A dimensão do que vem a ser alternativo depende de concepções setoriais e
históricas (SANCHES, 2011a). “Alternativa energética é o nome dado a cada uma das formas
de produção de energia que não podem ser vistas como tradicionais em um dado local e em
uma dada época” (CEMIG, 2012, p. 262). Por essa razão, a hidroeletricidade não pode, no
Brasil, ser considerada fonte alternativa, em razão de pertencer ao padrão gerador nacional há
muito tempo. Na realidade, “o Brasil sempre prescindiu foi de uma política pública voltada ao
desenvolvimento de energias que pudessem se contrapor à eficiência de fornecimento
conferido pela hidreletricidade” (SANCHES, 2011a). O debate sobre a diversificação da
produção de eletricidade por outras fontes renováveis apenas despontou no momento em que
fragilidade do sistema nacional ficou clara e colocou em risco não somente a sustentabilidade
ambiental, mas, também, o abastecimento.
Mesmo assim, depreende-se a manutenção de empreendimentos pautados na fonte
hídrica e rotulados como fonte alternativa, inclusive, pela Lei nº 10.438/2002, com a
instituição de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), que nada mais são do que as usinas
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hidrelétricas de menor porte e com características técnicas particulares, mas baseadas de
maneira idêntica na fonte primária, água.
De acordo com a legislação que normatiza as PCHs (Lei nº 9.648/1998 e a Resolução
da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL nº 612/2003), e relembrando o descrito no
Capítulo 3, são elas “empreendimentos que utilizam a energia hidráulica oriundas de cursos
de água para geração de eletricidade, com potência entre 1 a 30 MW, cuja área alagada não
ultrapasse 13 Km2” (TIAGO FILHO; MAMBELLI; GALHARDO, 2012, p. 43). Geralmente,
fios d’água são utilizados, tornando desnecessária a construção de grandes barragens,
impactantes à ictiofauna por se localizar na cabeceira dos rios (TIAGO FILHO; MAMBELLI;
GALHARDO, 2012).
A expansão do setor energético demanda um processo de desenvolvimento com uso
racional e eficiente dos recursos energéticos disponíveis no país e a garantia de acesso a toda
população. Isso acontecerá quando houver utilização de energias alternativas buscando um
desenvolvimento sustentável e no momento em que o enquadramento legal mostrar-se estável,
minimizando custos financeiros e ambientais (KPMG INTERNATIONAL COOPERATIVE,
2013).
Nesse cenário de busca pela menor emissão de gases poluentes, as fontes renováveis
são ecologicamente encorajadoras, e diversos países, assim como o Brasil, regulamentaram e
criaram políticas de incentivo às fontes alternativas. Aqui, as fontes abrangidas, como dito,
foram a eólica, a biomassa e as PCHs. A energia solar fotovoltaica não foi abordada nos idos
do ano de 2002, quando da regulamentação do PROINFA, em razão de ser economicamente
inviável, situação que nos dias de hoje foi modificada mundialmente.
Em uma pesquisa realizada pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG,
2012), 41 países desenvolvidos e 40 nações em desenvolvimento publicaram marcos
regulatórios para a implantação e incentivos à produção energética por fonte alternativa
àquela de base fóssil, não renovável, sendo, na maioria das leis, fixada uma tarifa para a
venda de energia elétrica, fomentando a produção no sentido ambientalmente mais adequado.
Os marcos regulatórios têm por cerne abrir caminho e possibilitar que aconteça
efetivamente a alteração na base energética do país, visando conformar a demanda da
sociedade com as possibilidades de geração com menos efeitos negativos.
No Brasil, o PROINFA deu o primeiro impulso, cabendo ao
Ministério de Minas e Energia (MME) definir as diretrizes, elaborar o planejamento
do programa e definir o valor econômico de cada fonte. A Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobrás), coube o papel de agente executora, com a celebração
de contratos de compra e venda de energia (CCVE) (BRAGA, 2016, p. 295).
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Uma política pública voltada ao emprego de fontes alternativas energéticas alcança
resultados derivados não pretendidos, que adicionam valor ao seu objetivo, a entrada de novos
agentes no setor elétrico, o crescimento regional e local, a capacitação e formação de mão de
obra pela formação de um sistema mais heterogêneo (SANCHES, 2011a). Formalmente,
entretanto, o PROINFA é caracterizado por
[...] (i) contrato de compra de energia por 20 anos junto à Eletrobrás, com fixação de
garantias; (ii) exigência de habilitações técnica, jurídica, fiscal e econômicofinanceira; (iii) garantia do piso de 70% da receita contratual durante todo o período
de duração do contrato de financiamento do empreendimento; (iv) representação dos
produtores na CCEE24; (v) comercialização, no mercado de curto prazo, das
diferenças entre a energia contratada e a energia produzida, refletida ao centro de
gravidade do sistema; (vi) subsídios pagos pelo consumidor (tarifa garantida); e (vii)
financiamentos pelo BNDES (R$ 6 bilhões, com 80% de financiamento amortizado
em até 12 anos), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (repassadores dos
fundos do BNDES) e Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Caixa Econômica,
ADA25 e Adene26 (SANCHES, 2011a, p. 378).

O PROINFA é marcado por duas etapas bem definidas. O PROINFA 1 adotou a
modalidade de compra tarifada de energia, denominada Feed-in Tariffs, com projetos
estabelecidos para 20 anos e houve a fixação de metas a serem alcançadas de adição de
energias renováveis no Sistema Interligado Nacional – SIN – de “3.300 MW até o final de
2006, sendo 1.100 MW de eólica; 1.100 MW de biomassa e 1.100 MW de PCH” (BRAGA,
2016, p. 291). O sistema de tarifa Feed-in Tariffs é um mecanismo eficiente e é usado por
diversos países no mundo. Por ele, o investidor tem certeza da tarifa negociada e a garantia
contratual do valor da venda da energia por um período pré-determinado.
Referido Programa de Incentivo às Fontes Alternativas criou a figura do Produtor
Independente Autônomo “com o objetivo de tornar o setor mais descentralizado

e

competitivo. Para participar do programa, esses produtores precisam ter pelo menos metade
do valor do empreendimento em equipamentos nacionais”. O recurso será obtido em rateio
com os consumidores finais (CEMIG, 2012, p. 274).
O PROINFA 2 (ou a sua segunda fase) surgiu nos moldes da nova dinâmica do setor
elétrico nacional e teve como meta alcançar um total de 10% de participação na eletricidade
consumida por geração de fontes renováveis, sendo que já estava estabelecido o dever das
concessionárias de dar efetividade ao acesso universal à energia elétrica à população
brasileira.

24
25
26

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.
Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA.
Agência para a Energia – Adene.
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O ano de 2019, em dados estatísticos do PROINFA 1 e do cenário do PROINFA 2,
será decisivo, pois será nesse momento que se poderão verificar os efeitos tarifários
acumulados de 5% em relação às fontes geradoras tradicionais, sendo que os 10% de consumo
anual por fonte alternativa de participante do PROINFA mostra-se inalcançável (BRAGA,
2016).
As restrições tarifárias e o sistema de leilão agregam dificuldade para a introdução
das alternativas energética na matriz brasileira, pois existe uma “cota energética” que se
verifica um obstáculo, pois é computada após a realização do leilão das fontes tradicionais,
quando é possível avaliar os acumulados do período e liberar dados sobre o montante
energético disponível para as renováveis (BRAGA, 2016). A questão é que a regra exige que
toda a demanda seja contratada por parte dos empreendedores sob o argumento de uma
melhor segurança e garantia de suprimento.
Os leilões são os instrumentos usados para que as distribuidoras comprem no
Ambiente de Contratação Regulada a energia elétrica. São realizados pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE –, que atua por delegação da ANEEL,
utilizando sempre o critério da menor tarifa, buscando alcançar a modicidade tarifária em
benefício do consumidor final (BARBOSA FILHO et al, 2016). Parece que a tarifa é a
questão central da venda do megawatt (MW), entretanto, mais à frente na discussão do tema,
será analisada a vertente ambiental que, da mesma forma, não poderia ser esquecida ou
negligenciada por ser direito fundamental, tanto quanto o acesso à energia elétrica.
O sistema de leilões tem suas indagações, porém, possui responsabilidade
significativa pelo crescimento já alcançado pelas renováveis no país (BARBOSA FILHO et
al, 2016).
Pode-se notar que
[...] o PROINFA 2 já incluía uma possibilidade do uso de certificados para atestar a
origem, pavimentando o caminho para um possível sistema de quotas com
certificados verdes. A expectativa do governo, na realidade, era que o PROINFA 1
fosse suficiente para deslanchar as fontes renováveis no Brasil e reduzisse os custos
de geração e que portanto em sua segunda fase as fontes renováveis, principalmente
eólica, poderiam atuar num mercado mais competitivo (COSTA, 2006, p. 135).

Na verdade, o PROINFA 1 encontrou dificuldades de crescer, inclusive por
indefinições do segundo plano do programa e também por mudanças de governo. O país
sempre teve questões pontuais de grandes e graves consequências acerca da inexecução de
políticas de Estado, reduzindo-as sempre a políticas de governos que oscilam conforme
teorias políticas. A tal situação acresce-se, também, o fator mentalidade, que não

está
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adaptado a inovações no setor e, portanto, não pleiteia e não exige a efetiva diversificação, tão
essencial à segurança do abastecimento e à regularização de bandeiras tarifárias.
Na Alemanha, utiliza-se, também, o Feed-in Tariffs, “política de incentivo às fontes
renováveis que garante a seus produtores acesso à rede e fixa um preço para a venda da
energia. Algumas vezes, a tarifa é fixa, em outras, um bônus fixo é adicionado à tarifa”
(CEMIG, 2012, p. 270).
A Lei das Fontes de Energias Renováveis alemã – EEG – estabelece a tarifa pelo
prazo de 20 anos, sendo que diminuirá paulatinamente com o passar do tempo. À lei, estão
sujeitos os novos empreendimentos ou aqueles com alteração superior a 50% do total de
construção. No período de 1999 a 2004, a Alemanha lançou o programa Photovoltaic Roof
Programme em que o German Credit Institution for Reconstruction garantiu empréstimo com
início de pagamento após o segundo ano de até €500.000 (CEMIG, 2012). A lei não colocou
limitação na quantidade de energia que poderia receber o valor “preço premium”. Assim,
“todo gerador de E-EFER27 podia contar em receber um valor fixo por sua geração” (COSTA,
2006, p. 58).
O incentivo à fonte eólica aconteceu há mais tempo, nos anos 1996, resultando em
uma efetiva expansão no setor que hoje faz o país destacar-se nessa área, por consequências
de todos os investimentos e planejamento desde o fim do século XX.
O compromisso da Alemanha com a promulgação da EEG era
[...] facilitar o desenvolvimento sustentável do fornecimento de energia,
particularmente para proteção do clima e do meio ambiente e para reduzir os custos
de fornecimento de energia para a economia alemã, incorporando efeitos em longo
prazo na conservação dos combustíveis fósseis e na promoção do desenvolvimento
de tecnologias para a geração de eletricidade a partir de fontes renováveis de
energia. A opção legislativa foi incentivar a geração de energia elétrica de fontes
renováveis por quaisquer interessados no território alemão, sejam eles pessoas
físicas ou jurídicas. Por ‘fontes de energia renováveis’, a lei se refere à energia
hidrelétrica, incluindo a energia das ondas, energia das marés, gradiente salino e
fluxo de energia; à energia eólica; à radiação solar; à energia geotérmica; à energia
da biomassa, incluindo o biogás, gás de aterros sanitários e gás de tratamento de
esgoto (MIRANDA, 2013, p. 129-130).

As duas principais normas são a Erneuerbare Energien-Gesetz – EEG –, já
mencionada, que se mostrou um sucesso, sendo paradigma para outras regulamentações nesse
setor em diversos países, e a Electrcity Feed Act - Stromeinspeisegesetz – StromNZV –, sobre
a regulação de acesso à rede, alimentação e consumo de eletricidade das redes de distribuição.

27
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No Chile, a regulação das energias renováveis ocorreu por uma sequência de três
leis, verdadeiramente, editadas em etapas para organizar paulatinamente a produção de
energia por fonte alternativa ou fonte não convencional em uma tradução literal.
A lei que inaugura esse plano de ações energéticas foi publicada em 13 de março de
2004, de nº 19.940, regulando os sistemas de transporte de energia elétrica, estabelece um
novo regime de tarifas para sistemas elétricos de médio porte e introduz adequações indicadas
na lei geral de serviços elétricos (CHILE, 2004). Por ser o primeiro passo na estrutura de
energias renováveis, restou denominada doutrinariamente de lei curta e teve como “objetivo
central brindar a los consumidores mayores niveles de seguridad y calidade de suministro a
precios razonables y dotar al setor eléctrico de um marco regulatorio más moderno, em
especial en el segmento de transmisión de energía”28 (HITSCHFELD, 2011, p. 34).
Apresentou-se nitidamente insuficiente, mas abriu o flanco para outras disposições sobre o
tema e para a concessão de incentivos em momentos posteriores do planejamento nacional.
A reconhecida lei curta II, Lei nº 20.018 de 19 de maio de 2005 (CHILE, 2005),
modifica o marco normativo do setor elétrico chileno, estabelecendo o seguinte incentivo:
[…] garantiza a las empresas generadoras de ERNC el derecho a suministrar a la
empresa distribuidora hasta el 5% del total de la energía contratada por ésta para sus
clientes regulados. Como contrapartida entonces, establece la obligación a las
empresas distribuidoras de energía de suministrar hasta el 5% de electricidad
proveniente de ERNC a sus clientes regulados. El valor que pagará la distribuidora a
la generadora de ERNC corresponderá al precio promedio de largo plazo que
establece la ley según la fórmula señalada en el artículo 96 ter inciso 1º de la LGSE
(HITSCHFELD, 2011, p. 36)29.

A terceira norma a regular as diretrizes energéticas do país é a Lei nº 20.257 de 1 de
abril de 2008 (CHILE, 2008), que introduz modificações na Lei Geral de Serviços Elétricos –
LGSE – a respeito da geração de energia elétrica por fontes renováveis não convencionais.
Tem como ponto fulcral criar incentivos para a produção de energias renováveis, aumentar a
segurança e a eficiência do abastecimento, via de consequência, estabelece porcentagens de
investimentos anuais em energia alternativa, podendo as frações ser produzidas ou compradas
pela empresa vinculada ao setor energético. Permite a compensação entre os anos
28

em

objetivo central brindar os consumidores com níveis mais elevados de segurança e qualidade no fornecimento
com preços razoáveis e garantir ao setor elétrico um marco regulatório mais moderno, em especial no segmento
de transmissão de energia (HITSCHFELD, 2011, p. 34, tradução nossa).
29
garantia às empresas geradoras de ERNC o direito de fornecer à empresa distribuidora até 5% do total de
energia contratada por esta para seus clientes contratados. Em contrapartida então, estabelece a obrigação das
empresas distribuidoras de energia de fornecer até 5% de eletricidade proveniente de ERNC a seus clientes
contratados. O valor que pagará a distribuidora à geradora de ERNC corresponderá ao preço médio percentual de
longo prazo estabelecido na lei segundo a fórmula assinalada no artigo 96, inciso 1º da LGSE (HITSCHFELD,
2011, p. 36, tradução nossa).
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calendários imediatamente anteriores e, em caso de descumprimento, impinge uma multa
vinculada a cada megawatt/hora de déficit.
A multa preceituada na norma em destaque tem baixa expressividade financeira, o
que enseja o descumprimento da regra por ser o valor da repreensão de menor monta que os
investimentos necessários, enfraquecendo o objetivo central que é a diversificação gradual da
matriz energética e a proteção do meio ambiente. O planejamento previsto nesse corpo legal
vai até o ano de 2035.
Muitas críticas foram feitas às Leis da Energía Renovable No Convencional –
ERNCs, como
[...] o fato de que suas metas são pouco exigentes, levando em conta que projeções
conservadoras e pessimistas apontam um crescimento de mais de 15% em ERNC até
2025. Outra crítica é que os organismos que certificarão a produção de energias
renováveis não são organismos independentes (em alguns casos, são subordinados
às empresas que devem certificar). A outra crítica é que a maior parte das grandes
empresas tem preferido pagar a multa a comprar energia de pequenos produtores de
ERNC (CEMIG, 2012, p. 277).

Para cumprir o compromisso do país com o desenvolvimento sustentável, é preciso
investir e abrir opções para novas tecnologias pautadas em fontes alternativas e renováveis de
energia. Experiências bem-sucedidas de países como a Alemanha devem, respeitadas as
diferenças normativas e a competência, ser espelhos para o planejamento no país. A questão
energética é item sério e caro à economia e à soberania nacional. Não pode ser tida como
questão secundária, é emergencial e atinge todos os cenários sociais.
Os marcos regulatórios, normas-programa que são, têm que ser cumpridos para que o
futuro seja promissor e o legado a ser deixado às próximas gerações seja de enfrentamento da
situação com a responsabilidade de determinação que o assunto requer.

5.2

O desenvolvimento sustentável e sua relação com a matriz energética

Está mais do que demonstrado que a energia é essencial para o exercício das
atividades do ser humano e o significado de bem-estar na atualidade completamente
vinculado ao acesso e ao uso de energia. Em termos mundiais, a energia está baseada,
primordialmente, em fontes derivadas do petróleo. Torna-se assim, importante apontar dois
cenários que se destacam: necessidade de se garantir igualdade entre os indivíduos,
permitindo um acesso isonômico aos bens garantidores de bem-estar social e, ao mesmo
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tempo, asseverar a proteção do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta para as gerações
atuais e as do futuro.
O mote principal é a coexistência entre o progresso tecnológico, a ampliação de bemestar e a manutenção do equilíbrio entre os recursos naturais envolvidos. A energia no planeta
é constante, entretanto, a forma pela qual o ser humano a utiliza tem o condão de mudar todo
o seu efeito sobre a crosta terrestre e a atmosfera, modificando o cenário de qualidade de vida
como um todo.30
É preciso, portanto, uma análise holística e transdisciplinar entre todos os envolvidos
no processo – sociedade, indivíduos, cientistas e agentes políticos – para que trabalhando
juntos alcancem “caminhos sábios para o uso e aproveitamento dos recursos da natureza,
respeitando a sua diversidade” (SACHS, 2009a, p. 31-32). A utilização e o aproveitamento
racional dos recursos e bens naturais precisam estar reunidos, objetivando a não
esgotabilidade e a não ruptura dos ciclos biológicos.
Esse é o parâmetro pretendido pelo desenvolvimento sustentável, sendo a razão
essencial de interligação da produção energética, pautada sempre em algum recurso natural
primário, e a preservação ambiental. “O uso produtivo não necessariamente precisa prejudicar
o meio ambiente ou destruir a diversidade, se tivermos consciência de que todas as nossas
atividades econômicas estão solidamente fincadas no ambiente natural” (SACHS, 2009a, p.
32).
O modelo de vida californiano das grandes urbes do mundo mostra-se reproduzido e
copiado, inclusive, por sociedades em desenvolvimento, coloca em xeque a segurança
energética (RIVERO, 2002) e precisa atentar-se para a conservação do meio ambiente e para
o compromisso intergeracional destacado nos tratados e convenções internacionais sobre meio
ambiente, elaborados desde a década de 1970, especificamente, desde a Conferência de
Estocolmo de 1972, deflagradora das questões, naquela época já emergenciais, de proteção da
natureza.

“A relativa estabilidade da temperatura da Terra sugere quase um equilíbrio entre a entrada e saída e energia
do planeta. A entrada de energia é praticamente proveniente da radiação solar, cuja quantidade fica em torno de
173.000 TW (173.000 X 1012 W). Além da energia solar, há uma contribuição das marés (3 TW) e das fontes de
calor dentro do planeta, a maioria radioativa (32 TW). Cerca de 52.000 TW (30% da radiação que entra) são
refletidos de volta para o espaço interplanetário: é o albedo da Terra. Toda a energia restante é transformada em
calor e reemitida como radiação infravermelha de ondas longas. [...] A recorrência das eras glaciais mostra que o
equilíbrio entre a energia de entrada e de saída é oscilatório na natureza. Teme-se que o aumento secular do CO2
atmosférico possa levar a um aquecimento geral do planeta, resultando no derretimento parcial das geleiras da
Antártica e a consequente inundação das cidades localizadas no nível do mar. O aumento da concentração de
CO2 é o resultado da combustão de uma vasta quantidade de combustíveis fósseis e da destruição das florestas
nas quais o carbono foi aprisionado” (ROSA, 2015, p. 6).
30
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Está cada vez mais claro que a humanidade precisa modificar seus hábitos em
relação ao consumo de energia, a fim de reduzir os riscos para a saúde pública, não apenas
quanto aos efeitos do aquecimento global, mas no que tange aos demais impactos naturais que
alteram o ambiente em suas características e equilíbrio, principalmente, aqueles ensejadores
de efeitos sinergéticos, acumulativos.
Em suma,
[...] a energia está no centro do desafio da sustentabilidade em todas as suas
dimensões: social, econômica e ambiental. Cabe a esta geração a tarefa de mapear
um novo caminho. Agora, e nas décadas à frente, nenhum objetivo político é mais
urgente do que encontrar meios para produzir e usar energia que limite a degradação
ambiental, preserve a integralidade dos sistemas naturais subjacentes e apóie, em vez
de desestabilizar, o progresso em direção a um mundo mais estável, pacífico, justo e
humano. Em parte, já existem as ferramentas, as ideias e o conhecimento
necessários para completar esta transição, mas muito mais será necessário. A
questão decisiva é: será que nós, os seres humanos, somos capazes de,
coletivamente, perceber a magnitude do problema e conclamar a liderança, a
resistência e a vontade para fazer o que deve ser feito? (FAPESP; ACADEMIA
BRASILEIRA DE CIÊNCIAS; INTER ACADEMY COUNCIL, 2010, p. 58).

A justiça social, o limite ambiental e a segurança energética são critérios para o
desenvolvimento sustentável e para a concepção holística que se deve ter, reunindo todos os
aspectos importantes da vida no momento atual. Além do traço temporal, as questões
ambientais e energéticas precisam ser trabalhadas dentro das características de cada país e de
cada região. Por isso, o desenvolvimento sustentável aparece intrínseco na CRFB e presente
em diversos capítulos.
Trata-se de um “superprincípio” que orienta todas as ações do Estado e dos
indivíduos e conduz o Direito e a sua normatividade dentro do país. O princípio não se
apresenta fechado, pois o próprio Direito é dinâmico, regula as questões sociais que são
circulantes e que se modificam ao longo do tempo31. Os princípios cresceram em importância
no último século, ganhando relevância para a Ciência Jurídica, sua filosofia e dogmática

31

Os princípios são complexos. Uma síntese e tentativa de os definir, entretanto, é fundamental, mesmo cientes
da dificuldade de o fazer e da precariedade, de plano, de qualquer conceito para apresentar a sua dimensão.
Assim, por sua importância, tem-se que “princípio jurídico é norma de dedução lógica, inerente à historicidade, à
unidade e à sistematicidade do fenômeno jurídico; portanto, a norma-princípio pode ter incidência geral ou
específica, e pode estar positivada de forma expressa ou implícita num determinado sistema jurídico; o núcleo
semântico-normativo da norma-princípio é constituído de premissas e diretrizes jusfilosóficas, axiológicas e
científicas e/ou técnicas que preservam e atualizam o acervo jurídico-cultural da sociedade; a norma-princípio
atua no processo e positivação (elaboração) das regras e dos atos jurídicos, na formação e no funcionamento das
instituições jurídicas, nos processos de interpretação-aplicação das regras e dos atos, jurídicos na colmatação
(integração) do Direito e na aproximação de sistemas jurídicos distintos; por isso, o princípio tem, como
destinatários imediatos, o legislador e os agentes operadores públicos e privados do Direito; e tem, ainda, como
destinatários mediatos, os indivíduos e a sociedade, como beneficiários da sua observância pelos destinatários
imediatos” (OLIVEIRA, 2013, p. 225-226).
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(OLIVEIRA, 2013). Estão “em constante atualização”, sendo um verdadeiro “fenômenosistema” (OLIVEIRA, 2013, p. 225).
A escolha acerca dos princípios e de sua relevância social depende da história e dos
participantes da vida em coletividade, que conferiram ao princípio um verdadeiro poder de
ação. “O direito estende seus braços às menores decisões da sociedade, quando esta,
consciente ou inconscientemente, aplica algum princípio jurídico em suas decisões”
(DERANI, 2009, p. 26). É a ordem social que possibilita a ação externa da ordem jurídica, por
isso o princípio do desenvolvimento sustentável é o alicerce da população pós-Constituição de
1988, dedicando proteção ampla e irrestrita ao meio ambiente.
O Direito Ambiental e com ele os seus princípios inerentes repousam sobre a ordem
jurídica em um padrão diferente daquele construído nos últimos quatro séculos do
desenvolvimento científico, edificados em saberes fragmentados e especializados de modo a
se apresentarem de forma independente e com dificuldade de se inter-relacionar (NAVES;
REIS, 2015).
O Direito Ambiental mostra-se, necessariamente, interligado, pois é totalmente
dependente das diversas searas sociais para existir e para se sustentar. Seus argumentos são,
por natureza, transdisciplinares. Os princípios adotados são amplos e se remetem à própria
interligação com a sociedade que combina em si todos os conhecimentos desenvolvidos pela
razão humana. Tal contexto fica claro no objetivo do Direito Ambiental que não é, de maneira
alguma, barrar “o crescimento econômico; o que se quer é apenas e tão somente minimizar de
forma satisfatória os riscos sociais advindos de um crescimento desenfreado e sem patamares
mínimos” (FIORILLO; FERREIRA, 2009, p. 14). O patamar de atuação do Direito Ambiental
é, ao revés da fragmentação do saber, uma transmissão de seus olhares para que a sociedade
possa recebê-los de modo a manter-se coesa, sadia e em condições de perdurar no mesmo
equilíbrio nas gerações futuras.
Situação que fica nítida nos princípios 3 e 4 da Declaração Rio 92 quando trazem o
traço social vinculado à proteção ambiental pretendida. O princípio 3 sustenta que “o direito
ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas
equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações
presentes e futuras” e o princípio 4 aponta, ainda, que “para alcançar o desenvolvimento
sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento
e não pode ser considerada isoladamente deste” (ONU, 1992).
O
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constitucionais (art. 225, caput e art. 170, inciso VI) (BRASIL, 1988), além da dialeticidade
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entre todas as áreas da ciência que, igualmente, contribuem para a permanência em grupo do
ser humano. O dogmatismo é um entrave para a área ambiental, pois esse ramo e sua base
pressupõem diversas áreas, tornando imprescindível o diálogo constante com outros saberes
(NAVES; REIS, 2015). Assim, não há como compreender o Direito Ambiental, e aqueles que
com ele lidam, de outra forma que não pela ótica da transdisciplinaridade.
A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável ganham um contorno mais
próximo da análise econômica, em razão dos efeitos sociais e ambientais da evolução
tecnológica e da fração econômica contida nesse aspecto, principalmente por trazer para o
contexto ambiental interpretações de bem-estar e existência digna, vertente outrora inerente e
exclusiva da Economia e do Direito Econômico.
As conquistas materiais das pessoas, medidas quantitativamente, passaram a ser
também analisadas sob a ótica qualitativa individual e coletiva. A “qualidade de vida,
proposta na finalidade do direito econômico, deve ser coincidente com a qualidade de vida
almejada nas normas de direito material” (DERANI, 2009, p. 59).
A expressão qualidade de vida contida no art. 225, caput da CRFB, foi expandida,
sendo a ela acrescida valores de bem-estar físico e psíquico, além do direito do cidadão de
fruir de um ar puro, uma água não contaminada e uma paisagem preservada. O meio ambiente
não mais é compreendido como complexo de bens naturais isoladamente, mas integrados à
vida social do homem, ao seu lazer, ao trabalho e à produção (DERANI, 2009). Os aspectos
de equilíbrio entre a natureza e a coletividade geraram a denominada ambiência, que necessita
de gestão responsável e controle para que o equilíbrio não seja rompido por interesses
dirigidos e sobrepostos.
Diante do reconhecimento da questão ambiental para o futuro do planeta e da
importância social em âmbito mundial conferida ao respeito às propostas de redução de risco,
surgiu, em 1999, o índice Dow Jones de Sustentabilidade (Dow Jones Sustainability Indexes –
DJSI)32, objetivando apontar as empresas líderes em sustentabilidade, levando em
consideração concomitantemente valores econômicos, sociais e ambientais, ou seja, a perfeita
tríade apresentada pelo desenvolvimento sustentável. “As informações são obtidas com a
companhia SAM (Sustainable Asset Management). As empresas submetem voluntariamente

32

O índice Dow Jones Sustainability Indexes World reúne 319 empresas de 26 países. As empresas brasileiras
participantes vinculadas à geração, gestão e distribuição de energia no DJSI 2014/2015 é a CEMIG. A Petrobras
desvinculou-se em 23/3/2015. Na DJSI Emerging Markets 2014/2015 são a Eletrobrás e a CPFL Energia.
(Disponível em: <http://www.acionista.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade.htm>. Acesso em: 13 nov.
2016).
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suas informações para que a SAM as ordene por sustentabilidade e a equipe Dow Jones usa
essa ordenação para o cálculo do seu índice” (CEMIG, 2012, p. 263).
Eric Hobsbawn, analisando a década de 1970, avaliou que a palavra “ecologia”,
cunhada em 1873 como um ramo da biologia que se ocupava do estudo das inter-relações de
organismos vivos e seus ambientes, ganhou conotação quase política em razão do
“superboom” econômico ter consequências naturais na política e na ideologia, atingindo,
inclusive, debates sobre limitações morais às práticas e investidas científicas. Descreve, ainda,
que, desde a hegemonia teológica, tais questões não haviam sido levadas tão a sério
(HOBSBAWM, 1995). Verifica-se, atualmente, a situação descrita na Encíclica Papal
“Laudato Si – sobre o cuidado da casa comum” em que o Sumo Pontífice Francisco reporta-se
a todos os habitantes da Terra e fala, unicamente, sobre o compromisso de todos com a
manutenção equilibrada do planeta.
A carga conceitual principal contida no desenvolvimento sustentável é a do
compromisso intergeracional (da solidariedade ou da alteridade entre a geração do presente e
a geração do futuro). A redistribuição entre as gerações é definição constitucional inédita
inexistente nas outras Cartas Políticas do Brasil e implica na reserva de um direito para quem
ainda não existe, a geração do futuro (DERANI, 2009), ou melhor, para aqueles que ainda
serão concebidos, os concepturos ou os não nascidos.33
Essa nova relação está vinculada à maneira de se organizar socialmente o Estado,
razão pela qual a Constituição promulgada em 1988 é vanguardista no aspecto ambiental,
sendo denominada “Constituição Verde” (MILARÉ, 2013, p. 168), principalmente porque é
analítica (longa), trazendo detalhes e minúcias do que se pretende (BULOS, 2014). Não deixa
dúvidas sobre a intenção protetiva do meio ambiente e de sua extensão no tempo.
Verifica-se tal atributo quando o desenvolvimento sustentável é intrinsecamente
enfatizado inclusive em diversos capítulos, mesmo cientes os constituintes originários de sua
interpenetração. Mostra-se, assim, inequivocamente, a consciência do país, descrita por meio
do Texto Maior, acerca da necessária harmonia entre o ser humano e a natureza. Por ser a
“Neste pensamento o fator tempo representa um ponto fundamental. Risco e tempo sempre formaram fatores
indissociáveis da prática econômica. Tempo de investimento, planejamento, retorno de capital, ou risco do
negócio, da concorrência, são temores enfrentados por todos os agentes econômicos. No entanto, esta relação de
tempo e risco está voltada ao próprio agente. Somente quando a prática econômica atinge sua dimensão política
é possível falar-se nos efeitos em terceiros desconhecidos, como as gerações futuras. Dentro de uma perspectiva
de planejamento político da finalidade máxima desta prática – o bem comum – passa-se a argumentar que a
felicidade da humanidade presente não pode escudar-se no endividamento a ser pago pelos que estão por vir. É
originariamente uma obrigação moral de ‘não fazer ao outro o que não queres que façam a ti’, mas também está
coligada a um objetivo prático de manutenção das bases de reprodução do conhecido, ou seja, a manutenção do
modo de vida presente só é possível à medida que o futuro receba as mesmas condições e recursos existentes no
presente” (DERANI, 2009, p. 258-259).
33
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norma normarum fonte do Direito de um Estado (ROCHA, 1991), informa todo o sistema
jurídico de um povo, imperativo e complexo, inovando na proteção estendida do meio
ambiente, por estar a coletividade, pelos representantes reunidos na Assembléia Constituinte,
convicta da relevância da temática.
A teoria do desenvolvimento sustentável teve origem na ideia embrionária advinda
do termo sustentabilidade, ou ecodesenvolvimento, lapidado na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano ocorrida em Estocolmo 1972, na qual foi concebida
a interligação entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e social planetário.
Trouxe uma discussão transdisciplinar, “transformou o meio ambiente em uma questão de
relevância internacional” (OLIVEIRA; SANTOS, 2013, p. 260).
A Conferência de 1972 não se limitou, entretanto, a uma análise de questões
ambientais. Reuniu, sob a ótica ambientalista, discussões sobre o cenário mundial e o
caminho do desenvolvimento da humanidade, inclusive sobre o direito dos países em
desenvolvimento de trilhar seu destino e sobre a busca de semelhante padrão de vida e o
impacto sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis. Findou com uma Declaração
que contém 7 Proclamações e 26 Princípios. A Declaração das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente é o resultado das reflexões e diretrizes vislumbradas como necessárias ao alcance
de um meio ambiente mais sustentável para o ser humano:
Proclamação 6 – Chegamos a um momento da história em que devemos orientar
nossos atos em todo o mundo com particular atenção às consequências que podem
ter para o meio ambiente. Por ignorância ou indiferença, podemos causar danos
imensos e irreparáveis ao meio ambiente da terra do qual dependem nossa vida e
nosso bem-estar. Ao contrário, com um conhecimento mais profundo e uma ação
mais prudente, podemos conseguir, para nós mesmos e para nossa posteridade,
condições melhores de vida, em um meio ambiente mais de acordo com as
necessidades e aspirações do homem. As perspectivas de elevar a qualidade do meio
ambiente e de criar uma vida satisfatória são grandes. É preciso entusiasmo, mas,
por outro lado, serenidade de ânimo, trabalho duro e sistemático. Para chegar à
plenitude de sua liberdade dentro da natureza, e, em harmonia com ela, o homem
deve aplicar seus conhecimentos para criar um meio ambiente melhor. A defesa e o
melhoramento do meio ambiente humano para as gerações presentes e futuras se
converteu na meta imperiosa da humanidade, que se deve perseguir, ao mesmo
tempo em que se mantém as metas fundamentais já estabelecidas, da paz e do
desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, e em conformidade com
elas (ONU, 1972).
Princípio 1 – O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao
desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que
lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de
proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este
respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial,
a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação
estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas (ONU, 1972).
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Após dez anos da Conferência de Estocolmo, os estudos continuaram e deram
origem ao documento Nosso Futuro Comum (Our Common Future)34, reconhecido
popularmente como Relatório Brundtland em razão da presidência dos trabalhos ter sido
conduzida pela Gro Harlem Brundtland, diplomata Norueguesa e ex-Primeira-Ministra
daquele país.
A sustentabilidade ou o ecodesenvolvimento de Estocolmo nada mais é que a
proteção ambiental tendo como amparo as questões sociais e econômicas, já o
desenvolvimento sustentável, apresentado pelo Relatório Brundtland, aponta para um
desenvolvimento ambiental, social e econômico reunido com a finalidade de resguardar o
bem-estar humano para as gerações do presente e do futuro.
O documento de 1987 reduziu a amplitude de preservação estabelecida na
conferência primeva que deixava o parâmetro aberto. Agora a preservação deve buscar a
continuidade da fruição dos recursos ambientais pela posteridade, “se não dirimiu, pelo menos
minimizou a confusão que reinava até ali. Forneceu uma baliza internacional sem dúvida mais
precisa que as tentativas precursoras” (VEIGA, 2006, p. 176). Aduz que a humanidade é
capaz de realizar um desenvolvimento sustentável e continuar em seu caminho de progresso
tecnológico. Enfatiza particularidades como o efeito estufa e a destruição da camada de
ozônio, descrevendo como soluções a redução do consumo de energia e a implementação de
tecnologias para a geração de energia por fontes renováveis.
Em que pese a preocupação mundial predominante ser a emissão de gases do efeito
estufa e suas consequências para o aquecimento global e, logicamente, para a manutenção da
qualidade e da vida humana na Terra, a produção e o consumo de energia não possuem apenas
esse impacto negativo. Diversos outros são verificados e demandam, igualmente, cuidado e
atenção ambiental e social por parte dos governos e da população.
Existe hodiernamente um incentivo muito grande para a utilização de energias
renováveis, denominadas energias verdes ou limpas, entretanto, tal afirmação não se
configura uma verdade absoluta e irrefutável.35
“O Relatório Brundtland é resultado do trabalho da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento da ONU, criada em 1983, após uma avaliação dos dez anos da Conferência de Estocolmo, com
o objetivo de promover audiência em todo o mundo e produzir um resultado formal das discussões, e foi
presidida por Gro Harlem Brundtland e Mansour Khalid” (GOLDEMBERG; COELHO; REI, 2015, p. 64).
35
Importante observar que o químico alemão Michael Braungart recentemente apresentou, ao mundo acadêmico,
novas vertentes analíticas para a interpretação da sustentabilidade e raciocínio ambientalista distinto do padrão
presenciado até o momento. Sustenta que os humanos devem ser uma oportunidade para o planeta e não um
fardo e compara-os com as árvores. As árvores não são neutras para o ambiente como almejam os seres humanos
com emissões neutras de carbono, elas, ao contrário, trazem benefícios ao meio ambiente e ocupam uma função
no ecossistema. Alega, então, que os produtos consumidos pelo ser humano não devem gerar resíduos e que seus
elementos uma vez descartados devem retornar à cadeia produtiva ou não eliminar substâncias tóxicas na
34

108

5.3

Fontes energéticas alternativas e a busca pela energia limpa

A ideia de fontes alternativas e a busca incansável por uma energia limpa terão
sempre por cerne principal o aquecimento global e o efeito estufa, porém, estes são apenas
dois dos impactos dos gases poluentes lançados na atmosfera. Pode-se citar outros como:
poluição do ar, chuva ácida e desertificações. Além dos efeitos vinculados a um tipo
específico de produção e consumo de energia, existem diversos outros, tão prejudiciais quanto
os apontados normalmente e dignos de atenção.
Para que não restem dúvidas, a definição de impacto ambiental está normatizada na
Resolução nº 1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que possui atribuição
administrativa para deliberar sobre questões ambientais visando cumprir os objetivos
delimitados constitucionalmente36:
Art. 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que,
direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 1986).

No Chile, impacto ambiental é conceituado na Lei nº 19.300 sobre as bases gerais do
meio ambiente, como: “artículo 2° – para todos los efectos legales, se entenderá por [...] k)

natureza. Eles devem ser elaborados de modo que se tornem nutrientes para a natureza, que retornem como
elementos positivos para a biosfera e não mais como impactos. Lançou as bases para uma “economia circular”
ou ao denominado “design do berço ao berço”. (CISCATI, 2016). Trata-se de uma ideia recente apresentada à
comunidade científica, mas que aponta traços interessantes em relação à produção de energia, por ser de grande
significância a forma pela qual as estruturas envolvidas na geração de eletricidade serão descartadas após a vida
útil e, são, em geral, componentes elaborados com metais pesados, altamente degradantes.
36
O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA –, instituído pela Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente: “art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA, assim estruturado: [...] II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor, ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de
vida” (BRASIL, 1981).
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Impacto Ambiental: la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por
un proyecto o actividad en un área determinada”37 (CHILE,1994).
Depreende-se, consequentemente, que, tanto no Direito brasileiro quanto no Direito
comparado chileno, os impactos são exteriorizações ambientais alheias ao objetivo essencial
da prática realizada. Podendo, inclusive, figurar como externalizações positivas, não devendo
fixar um raciocínio pautado na cultura do medo, em que “o risco moderno é global, induzido
pelo homem, oculto nas causas e magno nas consequências, e imensamente democrático”
(GOMES, 2013, p. 195).
Para Ulrich Beck (2013, p. 25)
[...] o conceito de risco tem realmente a importância sócio-histórica que lhe é aqui
assinalada? Não se trata de um fenômeno originário de qualquer ação humana? Não
serão os riscos justamente uma marca da era industrial, em relação à qual deveriam
ser nesse caso isolados? É certo que os riscos não são uma invenção moderna. Quem
– como Colombo – saiu em busca de novas terras e continentes por descobrir
assumiu riscos. Estes eram, porém, riscos pessoais, e não situações de ameaça
global, como as que surgem para toda a humanidade com a fissão nuclear ou com o
acúmulo de lixo nuclear. A palavra ‘risco’ tinha, no contexto daquela época, um tom
de ousadia e aventura, e não o da possível autodestruição da vida na Terra.

O crescimento econômico que conhecemos funde-se com a fixação de privilégios
para as elites em sua busca de modernidade, já o desenvolvimento implica no cenário social
subjacente a esse perfil, entretanto, quando “o projeto social prioriza a efetiva melhoria das
condições de vida dessa população, o crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento”
(FURTADO, 2004, p. 484).
O desenvolvimento segregante pode ser também includente. Da mesma forma que os
riscos criados e futuramente criados podem ser eliminados e mitigados, por isso a busca
constante pela energia limpa ou energia verde. O meio ambiente está interligado em todos os
aspectos por ser o sustentáculo da produção e o receptor de seus efeitos. Surge o paradigma
que “pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que concebe o mundo como um
todo integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas” (CAPRA, 2006, p. 25).
A energia, como abordado em momento anterior, é elemento integrante da vida
cotidiana e seu acesso é reputado direito fundamental, devendo ser universalizado
peremptoriamente. Para tanto, basta consciência da população (consumidora) e a realização de
pressão sobre as indústrias e os empresários, pois são eles que, mediante demanda, executam
os atos tidos como arriscados e disponibilizam os bens de consumo vinculados à qualidade de
37

Artigo 2º - para todos os efeitos legais, entender-se-á por [...] k) impacto ambiental: a alteração do meio
ambiente, provocada direta ou indiretamente por um projeto ou atividade em uma área determinada (CHILE,
1994, tradução nossa).
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vida e bem-estar que se pretende. A demanda, portanto, há de ser consciente para a
possibilidade de se exigir uma produção criteriosa pelo mercado.
O sucesso de uma política energética está na concatenação de três traços sincrônicos
da realidade atual: a descoberta e o domínio de novas tecnologias de produção de energia, a
redução do consumo e o aumento dos efeitos das novas técnicas de geração na vida das
pessoas e nos ciclos naturais do planeta. “A política energética deve ser configurada pelas
restrições de longo tempo, assim como pelas situações de curto prazo” (HINRICHS;
KLEINBACH; REIS, 2014, p. 32). A comunidade mundial encontra-se em um dilema entre
mudanças, limitações, desenvolvimento científico mais limpo e riscos sociais.
O risco comporta a possibilidade de uma quebra nos ciclos naturais que são
importantes para o equilíbrio da biosfera. A ideia de que a Terra é dotada de ciclos dinâmicos
próprios, implicando uma vida particular da qual todos os demais seres vivos dependem,
advém da antiguidade clássica, do mundo pré-helênico, expandindo-se pela Idade Média e
pelo Renascimento. Foi apagada pelo racionalismo cartesiano que a substituiu pela lógica da
máquina, voltando, entretanto, no século XVIII, quando, novamente, os cientistas
visualizaram a Terra como um corpo vivo (CAPRA, 2006).
Recentemente a ideia da Terra como ser vivo foi formulada pela ciência
contemporânea sob a denominação de “hipótese de Gaia” que muito destaca a realidade do
momento. Por óbvio, as situações apresentadas cientificamente pela hipótese de Gaia não
ocorreram somente no último século ou pós-Revolução Industrial, mas sim ao longo de toda a
evolução humana na Terra. Fica claro que a ocupação mais agressiva à natureza aconteceu no
espaço de tempo mais recente, porém, não somente nele.
Por meio da hipótese de Gaia, Lovelock afirma (2006, p. 138):
[...] vejo a ciência e a tecnologia como traços possuídos por seres humanos com um
grande potencial positivo e negativo. Somos parte de Gaia, não algo separado, daí
nossa inteligência ser uma capacidade e força nova para ela, assim como um novo
perigo. A evolução é iterativa, falhas são cometidas, erros graves ocorrem. Mas,
com o tempo, aquele grande eliminador e corretor, a seleção natural, costuma manter
um mundo ordeiro e arrumado. O maior erro nosso e de Gaia talvez seja abusarmos
conscientemente do fogo. Cozinhar carne numa fogueira pode ter sido aceitável, mas
a destruição deliberada de ecossistemas inteiros pelo fogo só para expulsar seus
animais foi, sem dúvida, nosso primeiro grande pecado contra a Terra viva. Ele tem
nos assolado desde então, e a combustão pode ser agora nosso auto-de-fé a causa de
nossa extinção .

Os impactos ambientais produzidos pela humanidade não se confundem com
poluição, pois, o primeiro possui reflexos muito mais extensos e substancialmente distintos do
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outro, sendo ambos, igualmente, de responsabilidade individual e coletiva, atingidos que são
pelo padrão de desenvolvimento sustentável que rege a sociedade brasileira.
Em resumo, a poluição tem apenas conotação negativa e os impactos podem ser
positivos; a poluição é um tipo de impacto e este pode ocorrer de diversas outras formas; a
poluição é uma grandeza que tem matéria ou é energia, os impactos podem ser
desmaterializados como efeitos sociais e econômicos, ademais, não se vinculam restritamente
a emissão de poluentes; por fim, toda poluição causa impactos, mas nem todo impacto é
proveniente de poluição (SÁNCHEZ, 2008).
Retoma-se, destarte, a busca pela não ocorrência de danos naturais irrecuperáveis,
respeitando-se o desenvolvimento econômico e a garantia de crescimento do país – cerne do
desenvolvimento sustentável, uma vez que preza pelo equilíbrio dos valores constitucionais
protegidos pelo Estado (VILELA; BIZAWU, 2015).
Para a verificação dos riscos sociais e ambientais dos empreendimentos, tem-se o
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – e o Relatório de Impacto Ambiental – RIA,
verdadeiras perícias técnicas, que instruirão o procedimento administrativo de licenciamento
ambiental, estando previstos na CRFB em seu art. 225, § 1º, inciso IV: “exigir, na forma da
lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação
do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade” (BRASIL,
1988).
É regido de forma particular pela Resolução nº 237 do CONAMA, que prevê as
etapas do procedimento administrativo de licenciamento, a forma e a atuação dos órgãos
vinculados ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.
Em relação à proteção ambiental, linha mestra da CRFB, é de se mencionar a
Proposta de Emenda à Constituição – PEC – nº 65 que pretende a inserção do § 7º no art. 225
com a seguinte redação: “a apresentação do estudo prévio de impacto ambiental importa
autorização para a execução da obra, que não poderá ser suspensa ou cancelada pelas mesmas
razões a não ser em face de fato superveniente” (BRASIL, 2012b).
A emenda, uma vez aprovada, implicará em uma extinção do procedimento de
licenciamento ambiental, pois confere ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA – o
condão de permitir a realização de empreendimentos impactantes. Trata-se de alteração
temerária aos ditames e princípios constitucionais gerais e ao direito fundamental de um
ambiente sadio e equilibrado, possuindo órgãos e organismos instituídos com competência
para analisar as mudanças exteriorizadas na natureza por atividades humanas empreendidas na
ordem econômica e social.
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A morosidade na tramitação de tais procedimentos administrativos não pode ser
motivo para a uma proposta que lhe retire toda a força cogente e a segurança na proteção
ambiental. A eficiência na tramitação deve ser, sim, motivo de observância e foco de
melhorias, pois é princípio da Administração Pública (art. 37, caput) (BRASIL, 1988), porém,
não com atos que possam ter o condão de diminuir ou eliminar medidas administrativas que
visam proteger bens públicos de caráter difuso.
A inexistência de impactos é, por conseguinte, um ideal não atingido até o momento,
uma vez que toda atividade antrópica importa em reflexos exteriores que demandam
observação e controle. O principal dos efeitos, e não o único ou exclusivo como se deixa
demonstrar38, inclusive nos corpos legislativos brasileiros, no âmbito da produção de energia,
é a emissão de elementos que degradam a camada de ozônio,
[...] não há uma alternativa energética completamente livre de emissões de gasesestufa, ainda que não envolva a combustão de materiais carbônicos. Uma vez que o
petróleo ainda é usado no setor de transportes, qualquer maneira de se gerar energia
terá emissões relacionadas à construção da usina e à fabricação do dispositivo
gerador. Além disso, em uma análise envolvendo toda a vida útil do dispositivo,
haverá as emissões relacionadas à manutenção e à operação deste. Essa análise
culmina em um número chamado ‘fator de emissão’. Tipicamente, o fator de
emissão é dado em massa de gás carbônico (ou em massa de carbono, em alguns
casos) por uma unidade de energia (como kWh) ou de distância (com Km),
dependendo da necessidade de comparação (CEMIG, 2012, p. 262).

Por essa razão, já de plano, verifica-se a inocorrência de uma energia limpa,
inclusive um esquecimento acerca do parâmetro holístico de produção de energia. Destina-se
uma preocupação quase exclusiva para as questões climáticas, olvidando-se que o meio
ambiente é um todo harmônico composto de elementos naturais, artificiais, do trabalho,
culturais e patrimônio genético. A possibilidade presente no cenário tecnológico do momento
é, via de consequência, por uma produção mais limpa.
A ausência de uma análise completa, em todos os âmbitos, verifica-se também nos
leilões de energia que se preocupam essencialmente com o critério de menor preço para a
contratação, sem perceber as demais questões concêntricas de semelhante relevância, como a
região a ser implantada e a sua ocorrência como um vetor de desenvolvimento regional.
Oportuno observar que, em geral, as regiões geográficas interessantes para implantação de
“Quando analisamos estes conceitos, entretanto percebe-se que a confusão entre energias renováveis e limpas
é patente, feita inclusive pela legislação Brasileira, como na Lei de Política Nacional de Modificações
Climáticas. É considerada energia limpa aquela que não produz ou produz o mínimo de gases de efeito estufa.
Não é feita nenhuma diferença, nem na doutrina nem a legislação. O que demonstra a não preocupação com
outros impactos ambientais, que não os de gases do efeito estufa, que por acaso têm também efeito econômico.
Logo, se percebe que se desconsidera o meio ambiente visto em sua completude e não são avaliadas as
externalidades negativas ou impactos ambientais outros que estas formas de energia renováveis geram”
(CUSTÓDIO; VALLE, 2015, p. 22).
38
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parques para produção de energia por base renovável são áreas com mais fragilidade social,
nas quais referidas abordagens deveriam mostrar-se relevantes para a gestão pública,
priorizando impactos positivos da atividade implementada (BARBOSA FILHO et al., 2016).
Os impactos ou as externalidades dos empreendimentos são consequências quase
lógicas dos negócios e foram estudados pelos economistas como “deseconomias”, produtos
decorrentes da atividade e que geram efeitos negativos para a sociedade (DERANI, 2009).
Por essa razão, os aspectos negativos ao ambiente devem ser avaliados pela administração
pública para que bens ambientais, direito de todos indistintamente, não sejam lesados de
forma irreparável.
Constatados efeitos externos das atividades para a economia ambiental surgem
[...] as teorias de Pigou e Coase, visando à correção das externalidades negativas,
também chamadas de custos sociais. Com base em Pigou, é apresentada uma
extensão da política econômica do bem-estar ao tratamento do meio ambiente, com a
participação do Estado como corretor de distorções causadas pela escolha
individual. Em Coase, é encontrado o pensamento categórico: ‘tudo que não
pertence a ninguém é usado por todos e cuidado por ninguém’. Daí sua proposta
consistir em transformar tudo que for de propriedade comum em direito de
propriedade individual (property rights) (DERANI, 2009, p. 91).

Se existem impactos em todas as atividades antrópicas e, por corolário lógico, em
todas as formas de produção de energia, mesmo naquelas de base renovável, por que fomentar
o uso destas fontes como um caminho ambientalmente adequado?
Porque a sociedade atual é completamente dependente de energia para se manter e
porque, nas energias renováveis, as externalidades negativas podem ser mitigadas, com
intervenções adequadas em sua produção, de modo a possibilitar a manutenção do equilíbrio
ecológico e de uma sadia qualidade de vida para a geração do presente e do futuro. A energia
é direito fundamental da pessoa e deve ser garantido para não existir retrocesso, porém, não a
qualquer custo para que não se retorne ao período pré-Estocolmo (CUSTÓDIO; VALLE,
2015). Precisa-se laborar por uma energia menos impactante. Nesse perfil, as renováveis se
mostram mais limpas que as demais, tendo recebido, comumente, o título de “energia limpa”
pela sua característica de causar menos impactos negativos.
Cabe também aos gestores públicos a escolha da matriz, devendo ser diversificada
para que não sobrecarregue um único recurso ambiental e para que o abastecimento não fique
comprometido em razão de intempéries naturais e não sejam, ambos os fatores, determinantes
na oferta final de energia (VARELA; ZINI, 2015).
Ademais, os administradores públicos não terão, sozinhos, o poder de decisão. Aos
Estudos de Impacto Ambiental, será dada publicidade por imperativo constitucional (art. 225,
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§ 1º, inciso IV) (BRASIL, 1988) e a participação popular, por audiências públicas, será
fomentada, devendo a decisão ser democrática entre todos os envolvidos na proteção do meio
ambiente.
As questões devem ser informadas
[...] à sociedade para que participe das definições a respeito do tema, para que
analise em conjunto com o poder público as melhores alternativas, garantindo os
princípios da informação e participação comunitária que o Direito Ambiental exige
como forma de atender o acesso equitativo e o direito fundamental de todos ao meio
ambiente (CUSTÓDIO; VALLE, 2015, p. 33).

Há que se ter uma abertura de mentalidade para novas formas de geração de energia,
objetivando a diminuição de impactos negativos pela diversificação. Se não é possível evitar
todos os efeitos negativos reflexos da produção energética, e a coletividade de hoje mostra-se
absolutamente dependente de energia em níveis cada vez maiores, além de uma educação
ambiental bem-estruturada, faz-se prioritário pensar em modelos viáveis e menos impactantes,
não minimizando o contexto exteriorizado de impacto à emissão de gases do efeito estufa,
pois, como dito, o ambiente é muito mais diverso do que a qualidade do ar e o controle do
clima na Terra.
A energia eólica aparece como uma alternativa interessante por alguns motivos no
território brasileiro. O principal deles é ter externalidades negativas que podem ser largamente
mitigadas. Trata-se de uma fonte primária que não comporta a formação de reservas
(reservatórios, como

acontece na base hídrica), mas, para o intuito de uma

complementariedade de matriz, atende com perfeição aos anseios de um abastecimento mais
confiável.
Oportuno, neste momento, abrir um parêntese para abordar o motivo de não se optar
pela energia nuclear como fonte complementar nacional e caminho para a segurança
energética, sendo a sua tecnologia avançada e de baixo carbono, bem como passível de
disposição das reservas, por meio do estoque de pastilhas de urânio, a ser usadas em
momentos de crise, de maneira adicional aos demais recursos base.
A lógica da tecnologia da energia nuclear vem ganhando destaque, por sua qualidade
indiscutível, entretanto, a sustentação jurídica, antropológica e filosófica, na qual se pauta a
pesquisa, é a abertura de mentalidade, a abertura de linguagem e a descortinação de discursos,
bem como o exercício de uma participação democrática. Nos aspectos apontados, a população
não se apresenta preparada para uma mudança drástica que representaria a opção nuclear.
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Tal situação acontece em razão da severidade dos acidentes nucleares acontecidos na
história que deixaram marcas de temor e a cultura da repulsa a essa tecnologia39. O início da
diversificação deve dar-se com um modelo dotado de menor repulsa para que os horizontes se
abram de maneira a, paulatinamente, perceber-se e aceitar-se a possibilidade de
implementação efetiva de um projeto nuclear brasileiro mais presente e efetivo.
Não se pode impor à comunidade uma matriz energética, o Estado brasileiro é
democrático de direito e a constituição ambiental aponta ser dever e direito de todos a tutela
dos recursos naturais. É fundamental estabelecer “uma comunicação efetiva entre os
participantes desse processo amplo de interpretação. Portanto, o processo constitucional
torna-se parte do direito de participação democrática” (MENDES, 1997, p. 10).
Assim, mesmo sendo o Brasil um dos países com mais reserva de urânio, totalizando
5% delas (BORGES, 2012), é preciso, ainda, aguardar um cenário social mais propício para
se adentrar maciçamente com a energia nuclear no país.
A Constituição da República deixou o campo aberto às transformações da sociedade
e é essa uma de suas funções, pois é obra aberta a receber novas realidades sociais que
inclusive devem ser por ela “permitidas, fecundadas, sedimentadas” (ROCHA, 1991, p. 34),
respeitando, porém, os limites sociais que devem ser ampliados não pela força do medo, mas,
sim, da informação e da educação.
Os horizontes da diversificação precisam ser abertos com produções energéticas
menos “agressivas” ao olhar da população. A reformulação, a deflagração de novas
interpretações e o exercício participativo devem ser estimulados. A reconstrução é paulatina e
abrirá o campo para contextos sociais mais amplos e não limitantes.
Em analogia, para Jacques Derrida o signo (o texto literal) e a divindade (a sua
significância) têm a mesma data e local de nascimento40. A época do signo é composta por
39

Três acidentes nucleares na produção de energia não foram esquecidos pelos cidadãos, são o Three Mile Island
de março de 1979, nos Estados Unidos da América; Chernobyl em abril de 1986, na Ucrânia, antiga União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS – e Fukushima em março de 2011, no Japão (MONTALVÃO, 2012).
Além dos acidentes descritos, não se pode olvidar do evento envolvendo radiação nuclear para fins de saúde
pública, considerado acidente radiológico, ocorrido em setembro de 1987 em Goiônia - GO, no Brasil,
envolvendo o Césio 137, que vitimou diversas pessoas, tendo consequências até hoje na vida dos expostos à
radiação e, também, na vida das pessoas nascidas após o dano causado.
40
“Sabe-se que o signo é signo de alguma coisa colocada em certo lugar e em determinado momento, a suposta
referência. O termo concorrente símbolo vem do grego sýmbolon, que em sua origem designava o objeto
dividido entre duas pessoas, cada uma devendo conservar consigo a metade que lhe cabia. O sýmbolon era o
signo de reconhecimento, marca da possibilidade de reunião numa só unidade das duas metades provisoriamente
separadas. A teoria do signo, homóloga do valor do símbolo, repousaria em seu fundamento nessa mesma
possibilidade de reunião teleológica. Se significante e significado devem se reunir na determinação do sentido,
enquanto totalidade do signo, e por consequência do significado transcendental, é um dos pólos que se encontra
desde logo condenado ao desaparecimento, o movimento idealizante sendo de maneira inevitável sublimante,
como função própria da Aufhebung hegeliana. Esse é o pressuposto implícito numa das teses capitais do conceito
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uma sistemática histórica de gestos e de pensamento (DERRIDA, 2013), assim como se
verifica na interpretação sobre a questão da geração de energia. Nada pode ser separado de
um contexto de clausura, tudo está desenhado em um cenário histórico e político, nada é
inocentemente apartado de interesses e de valores momentâneos.
Assim, a teoria derridiana, em uma visão minimalista, associa significante e
significado para a observação da verdade ou da realidade. Tem-se duas teses complementares,
para a primeira
[...] o signo é signo de alguma coisa, que tem como última referência a ‘própria
coisa’; recolhido do mundo em sua forma sensível (significante), o signo é
inessencial, e sua composição dúplice (significante/significado) será resolvida num
terceiro termo (sentido apontando para o significado transcendental) predeterminado
por um dos pólos (significado). Segunda, e por conseguinte, a cada coisa do mundo
corresponde um signo pontual, este, no entanto, nada deve à forma exterior da coisa
a que se refere, pois a relação de motivação se passa num outro nível; o verdadeiro
modelo se encontra no mundo das essências (NASCIMENTO, 2015, p. 137-138).

Por essa razão, é essencial manter a mentalidade aberta aos novos desafios para ter
clareza dos signos ou dos significados reais daquilo que socialmente nos é imposto por
decisões que podem, faticamente, não mais nos representar, como acontece com o
desenvolvimento sustentável, imprescindível, mas que carece de se tornar realidade em
políticas públicas.
Mais um motivo para não se renunciar a esses conceitos
[...] é que eles nos são indispensáveis hoje para abalar a herança de que fazem parte.
No interior da clausura, por um movimento oblíquo e sempre perigoso, que ocorre
permanentemente o risco de recair aquém daquilo que ele desconstrói, é preciso
cercar os conceitos críticos por um discurso prudente e minucioso, marcar as
condições, o meio e os limites da eficácia e tais conceitos, designar, rigorosamente,
a sua pertença à máquina que eles permitem desconstruir; e, simultaneamente, a
brecha por onde se deixa entrever, ainda inomeável, o brilho do além-clausura. [...]
Inquieta-nos aquilo que, no conceito de signo – que nunca existiu nem funcionou
fora da história da filosofia (da presença) –, permanece sistemática e
genealogicamente determinado por esta história. É por isso que o conceito e
principalmente o trabalho da desconstrução, seu ‘estilo’, ficam expostos por
natureza aos mal-entendidos e ao des-conhecimento (DERRIDA, 2013, p. 16-17).

A interpretação que se dava à norma, até bem pouco tempo, era algo de uma
sociedade fechada, exclusiva de intérpretes juristas, “vinculados a corporações”. Mas a
hermenêutica constitucional é, na realidade, uma contribuição plúrima, disponível para a
população e suas necessidades de segurança e crescimento. “Todas as potências públicas,
participantes materiais do processo social, estão nela envolvidas, sendo ela, a um só tempo,
metafísico de signo, pois se o dado sensível é meramente contingencial, não é preciso que haja uma motivação
especial entre significante e significado” (NASCIMENTO, 2015, p. 137).
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elemento resultante da sociedade aberta e um elemento formador ou constituinte dessa
sociedade” (HÄBERLE, 1997, p. 13). A sociedade precisa trabalhar em si, cada vez mais, a
dialeticidade social para manter a pluralidade de interpretações e o texto sempre aberto,
evitando aprisionamentos e mal-entendido. A população, por meio de processos democráticos,
é capaz, plenamente, de decidir os contornos da vida e as rotas para um futuro sustentável.
As novas possibilidades energéticas garantidas pela ciência vêm demonstrar, junto ao
preceito de que todos são corresponsáveis pela gestão ambiental, possibilidades de
manutenção do crescimento e da busca por uma qualidade de vida tão necessária para o povo
brasileiro.
Logicamente, apresentado o problema e verificada sua raiz, é fundamental discorrer
sobre uma diretriz para guiar um novo critério de gestão democrática da energia, sempre sem
se esquecer da participação popular, da informação e da educação para a garantia da
dialeticidade.
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6

A ENERGIA EÓLICA, SUAS EXTERNALIDADES E A VIABILIDADE
SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DA DIVERSIFICAÇÃO DA
PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE

Todo o histórico de produção de energia no Brasil deu-se primordialmente com base
em parâmetros quase unitários. O meio ambiente clama por diversificação, e a segurança
energética do país não mais pode se pautar com exclusividade pela hidroeletricidade ou pelos
combustíveis fósseis. Primeiramente porque a crise hídrica é uma realidade e já mostrou o seu
grau de impacto sobre a confiabilidade externa do sistema energético brasileiro e a
repercussão das opções de produção de energia na economia. No caso das fontes derivadas de
petróleo e gás, elas são altamente poluentes e vão de encontro com os paradigmas ambientais
e de proteção ao clima contidos nos mais recentes tratados e acordos internacionais, como
pode ser verificado no Protocolo de Kyoto (ONU, 1997) e nos resultados e nos delineamentos
traçados na 21ª Conferência das Partes – COP 21 da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança Climática (ONU, 2015).
Diante do cenário abordado e, principalmente, da realidade interna brasileira, uma
mudança há de ser realizada, respeitando a necessidade de remodelagem (uma reconstrução
ou uma desconstrução) do setor de energia. É imprescindível estar atento à realidade atual,
que não vê cidadãos preparados corretamente para o uso do meio ambiente e para suas
características biológicas. A atuação humana pautou-se pelo padrão de infinitude e pela
utilização descontrolada dos recursos, sem se atentar aos ciclos naturais, que têm cobrado o
seu preço.
O Brasil, colonizado por Portugal, foi edificado sobre bases judaico-cristãs e repetiu
o mesmo paradigma filosófico observado nas sociedades do ocidente em relação a suas
condutas frente à natureza, uma interpretação equivocada e literal do fragmento contido no
texto bíblico segundo o qual Deus, após criar o Homem, disse: “sede fecundos e multiplicaivos, enchei a terra e submetei-a; dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os
animais que rastejam sobre a terra” (BÍBLIA, Gênesis, 1, 28). O que se observa é que o ser
humano realmente dominou o planeta e fez com que a Terra o servisse indiscriminadamente.
Essa situação foi agravada no Brasil pelo padrão mercantilista, pautado pelo extrativismo,
sem perceber ou se atentar aos ciclos de reposição natural, e também pela Revolução
Industrial, que construiu um modelo novo de lidar com o ambiente.41
“Os avanços tecnológicos têm revelado a grandeza e, ao mesmo tempo a insensatez do agir comportamental
do ser humano que, alguns anos atrás, era visto como o centro e dono do mundo, sobretudo com relação às outras
41
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Na Encíclica Papal Laudato Si, o Pontífice Francisco não se olvida desse fenômeno e
convoca a geração do presente a se atentar, a corresponder às responsabilidades deixadas pela
sociedade pós-Revolução Industrial e a encarar o desafio de iniciar uma gestão ambiental em
moldes mais sustentáveis:
[...] nas últimas décadas, as questões ambientais deram origem a um amplo debate
público, que fez crescer na sociedade civil espaços de notável compromisso e
generosa dedicação. A política e a indústria reagem com lentidão, longe de estar à
altura dos desafios mundiais. Neste sentido, pode-se dizer que, enquanto a
humanidade do período pós-industrial talvez fique recordada como uma das mais
irresponsáveis da história, espera-se que a humanidade dos inícios do século XXI
possa ser lembrada por ter assumido com generosidade as suas graves
responsabilidades (FRANCISCO, 2015, p. 100).

Busca-se, hodiernamente, manter as conquistas tecnológicas e de bem-estar geral,
sem qualquer retrocesso; busca-se, na verdade, ampliar essas conquistas humanas, sociais e
industriais. Observa-se, porém, que há uma alteração no marco normativo, social e gerencial
da atuação do indivíduo em relação aos bens e aos direitos difusos. A mudança refere-se ao
desenvolvimento sustentável, expandido a todas as searas sociais, inclusive às medidas
energéticas nacionais, que devem ter como foco simultâneo a tríplice vitória descrita por
Ignacy Sachs (2009a, p. 35) – e já mencionada em abordagem anterior – de “relevância social,
prudência ecológica e viabilidade econômica”.
Para possibilitar tal contexto fático e o sucesso dos empreendimentos, é preciso que o
sistema energético seja coeso em todos os aspectos, seja de abastecimento, seja ambiental. O
setor energético, precipuamente a produção de eletricidade no Brasil, já deu sinais de que
precisa ser reestruturado. Apontar as deficiências é apenas parte do caminho, aquele que visa
ao diagnóstico, e tão importante quanto é o prognóstico. Este fator é responsabilidade de toda
pesquisa em seu encerramento, principalmente as pesquisas e os estudos acadêmicos que têm,
igualmente, por escopo, a atividade de extensão.
Por essa razão, o estudo que se apresenta não pode ter seu termo apenas com o
diagnóstico normativo, histórico, econômico, ambiental e energético demonstrado. É
fundamental que aponte um prognóstico, um caminho a partir do qual se possam construir
novos paradigmas.42
criaturas ou seres vivos. Na Bíblia, no livro de Gênese sobre as origens do mundo e da humanidade, pode-se ler a
harmonia primordial entre o ser humano e os animais não humanos vivendo em harmonia originária. Todavia, tal
interação foi quebrada pela prevalência do antropocentrismo e, séculos depois, pelo progresso da ciência,
manifestado pelos avanços tecnocientíficos” (BIZAWU; CAMPELLO; LEMOS, 2015, p. 1).
42
“Como em todas as áreas, na energia não poderemos escolher uma única fonte. Teremos que investir em várias
ao mesmo tempo. Os estudos internacionais sobre o tema nos colocam em papel de destaque como produtor de
energia. É o que dizem os cenários de organizações diferentes. A OCDE [Organização para a Cooperação e
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Desponta, então, a energia eólica, que, em verdade, não é nenhuma novidade, mas
ainda não ocupa o espaço de matriz energética completar como deveria para que sejam
alcançadas maiores sustentabilidade e segurança nesse setor. Há muitas possibilidades em um
país predominantemente tropical, de dimensões continentais, mas só com a presença do
recurso natural nada se encontra garantido. Não se pode perder tempo com políticas públicas
equivocadas no setor energético. O passado mais recente já deu exemplo e motivos para se
acender o alerta em relação às opções nacionais nessa área. Segundo Graça Foster43
(LEITÃO, 2015, p. 322), “a energia deve ser vista sem paixão. É negócio, escala e tempo. O
modismo deve ser abandonado e a pergunta a ser feita é: qual é a vocação?”.
O Brasil tem uma vasta parcela de seu território com ventos de qualidade44 para a
geração de energia. Assim, a energia eólica pode ser a primeira a iniciar, de fato, a
diversificação da matriz energética. No que concerne ao potencial eólico brasileiro, “pode-se
considerar que o Brasil é favorecido em ventos, que se caracterizam por uma presença duas
vezes maior que a média mundial e com uma variabilidade menor em uma área extensa, que o
torna mais previsível [sic]” (FADIGAS, 2011, p. 34), característica que contribui para a sua
implantação no território nacional.
O vento é a atmosfera45 (ou o ar) em movimento e tem origem na associação da
rotação da Terra e com incidência solar. Trata-se de fonte primária renovável e intermitente,
pois que é oriunda da relação solar-planetária contínua, cuja duração é, segundo a ciência, da
escala de bilhões de anos (AMARANTE et al., 2001). “Todos os planetas envoltos por gases
em nosso sistema solar demonstram a existência de distintas formas de circulação atmosférica
e apresentam ventos em sua superfície” (AMARANTE et al., 2001, p. 13).
A distribuição dos ventos no Brasil é influenciada por uma escala de circulação geral
do ar em âmbito planetário, e sobressaem três grandes sistemas: os de alta pressão anticiclone

Desenvolvimento Econômico], nos seus relatórios anuais sobre o tema (World Energy Outlook), vem indicando
que o Brasil terá um papel relevante no fornecimento mundial de energia” (LEITÃO, 2015, p. 315).
43
A autora Míriam Leitão não menciona a data, tampouco o veículo de comunicação, em que a referida
entrevista foi divulgada pela primeira vez.
44
Vide Anexo desta dissertação.
45
“A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. A sua espessura é pequena. 99% de massa atmosférica é
concentrada nos primeiros 30 km de altura (0,5% do raio terrestre). O ar é uma mistura de gases contendo
também partículas sólidas e líquidas (aerossol) em suspensão em quantidade e composição variável.
Os gases na atmosfera são classificados como:
- Gases permanentes cuja proporção permanece constante. São eles, o nitrogênio, o oxigênio, os gases nobres e o
hidrogênio.
- Gases em proporções variáveis: dióxido de carbono e vapor de água e ozônio.
As partículas sólidas e líquidas mais importantes são os cristais de gelo e gotículas de água (nuvens, névoas e
nevoeiros). Outras partículas são poeira, pólen etc” (LÓPEZ, 2013, p. 24, tradução nossa).

121

subtropical do Atlântico Sul e do Atlântico Norte e a faixa de baixa pressão da denominada
Depressão Equatorial (AMARANTE et al., 2001).
O regime dos ventos também decorre da sobreposição dos referenciais (mecanismos)
atmosféricos sinóticos (escala global), de mesoescala (regionais) e de microescala (locais),
que mostram o aquecimento desigual da superfície terrestre (AMARANTE, 2010) e influem
na qualidade e nas características dos ventos e no seu potencial eólico. Na escala global, as
variáveis dos ventos originam-se de “diferentes latitudes, estações do ano e ciclos de dianoite” e, na escala local, variam com os fatores “mar-terra, montanha-vale” (AMARANTE,
2010).
A formação dos ventos ocorre em razão de fenômenos meteorológicos constantes e
advém do efeito de convecção, que se dá com o aquecimento do solo e, consequentemente,
das massas de ar próximas a ele, tornando-as mais leves e fazendo com que se elevem por este
motivo. A massa que se eleva é substituída por outra massa de ar mais fria, em um
movimento cíclico, constante e duradouro. Os ventos denominam-se alísios quando se
deslocam dos trópicos para o equador, em baixas altitudes, e contra-alísios quando, em
sentido inverso, do equador para os trópicos, deslocam-se em altas altitudes. “Estima-se que
2% da energia solar absorvida pela Terra é convertida em energia cinética dos ventos”
(PEREIRA, 2012, p. 93-94). Os ventos alísios são, em parte, os responsáveis pelo grande
potencial eólico do litoral norte do Brasil, em um trecho que atinge o estado do Rio Grande do
Norte até o Piauí.
O movimento das massas de ar possui em si energia cinética, a energia contida em
seus deslocamentos constantes.46 Para que essa energia seja extraída é necessária a tecnologia
eólica, cujo know-how já é conhecido da ciência e difundido pela história desde a antiguidade.
A potência do vento (energia cinética), nos primórdios da civilização, era convertida em
energia mecânica para facilitar o trabalho e reduzir a penosidade de atividades pesadas para os
indivíduos. Hoje, com o avanço dos aerogeradores e da indústria, tem-se o domínio de mais
uma fase de transformações na energia, produzindo-se a energia elétrica – “a energia solar é
transformada em energia cinética dos ventos, que, por sua vez, é transformada em energia

“Outra importante força que atua no movimento do ar é a força Coriolis ou efeito Coriolis. Trata-se da
aceleração aparente provocada pela rotação da terra que altera a velocidade e principalmente a direção do vento.
O efeito da força Coriolis sobre o vento faz com que este apresente movimentos tipicamente circulares, ou em
espirais, em torno dos centros de pressão que tendem a provocar deslocamento de massas de ar entre o equador e
os pólos” (FEAM, 2013, p. 03).
46
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mecânica pelo rotor do aerogerador e, posteriormente, em energia elétrica, no gerador”47
(PEREIRA, 2012, p. 95). Pode-se dizer, então, que a energia eólica é um subproduto ou outra
maneira de se aproveitar (indiretamente) a energia solar (FEAM, 2013).
O aerogerador é o equipamento, por excelência, para a produção de energia eólica e é
composto por dois componentes essenciais: o gerador e a turbina eólica. Existem, entretanto,
outros elementos e sistemas integrantes dos aerogeradores, que têm função e importância, tais
como: pás, cubo das pás, eixo, nacele, torre, fundações, sistemas de mudança de direção,
caixa de engrenagens, unidade hidráulica, freio, unidade de controle, mediadores de vento,
gerador, transformador.
Figura 3 – Componentes de um aerogerador

Fonte: STAVISS, 2011.

Importante observar que o início da geração de energia elétrica por fonte eólica
necessita de ventos ao menos com velocidade de 3,0 m/s, denominada de partida ou de
“A geração de energia pode, com mais detalhes, ser descrita da seguinte forma: ‘a turbina eólica acionada pelo
vento produz energia mecânica no eixo que, por sua vez, movimenta o gerador [...], onde um gerador elétrico
(alternador) é acionado por uma turbina eólica fixa no mesmo eixo.
O gerador elétrico, acionado pela turbina, converte energia mecânica em energia elétrica por meio de conversão
eletromagnética. O acoplamento entre a turbina e o gerador, na maioria dos grandes aerogeradores, é feito por
meio de caixas multiplicadoras devido às diferentes rotações das duas máquinas. Entretanto, existem alguns
casos de acoplamento diretos, eliminando as caixas multiplicadoras. O gerador pode ser síncrono ou assíncrono”
(CUSTÓDIO, 2013, p. 77-78).
47
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conexão. Ventos com velocidade inferior a esse quantum não são economicamente
interessantes. Velocidades superiores a 12 m/s, podendo atingir até 15 m/s, conforme o tipo
de turbina, “ativam o sistema automático de limitação da potência da máquina, que pode ser
por controle de ângulo de passo das pás ou por estol aerodinâmico” (CEMIG, 2012, p. 88).
Ventos fortes, acima de 25 m/s, ensejam a desconexão da unidade geradora da rede, ativando
o sistema automático de proteção.
Os parques eólicos podem ser edificados onshore (em terra firme) ou offshore (em
plataformas continentais). As instalações onshore são as mais comuns, mas as offshore são
uma opção no que tange à redução de efeitos (externalidades) negativos do empreendimento
eólico em relação ao ser humano, isso porque, estando no mar continental, próximo à costa,
não influenciam diretamente a vida das pessoas com efeitos visuais, de sombra e reflexo e
ruídos, principalmente.
A tecnologia offshore
está ainda em um nível de maturação inferior ao das turbinas on-shore, com custos
de investimento e operacionais mais elevados. Entretanto, esta é uma tendência que
tem se configurado, sobretudo na Europa, para minimizar as pressões pelo uso da
terra, ter menos preocupação com a questão do barulho e beneficiar-se com ventos
mais intensos e mais constantes, além de possibilitar o uso de turbinas de maior
dimensão, pois não há as restrições de transportes encontradas nas estradas. [...]
alguns outros desafios se colocam em relação às turbinas off-shore, como fundações
especiais e mitigação da ação corrosiva do ar no mar (PEREIRA, 2012, p. 113).

Não se pode olvidar do mais recente avanço da energia eólica, a micro ou
minigeração, a ser implantada no topo dos edifícios, em áreas urbanas. Até bem pouco tempo,
tal mercado era dominado e possível apenas para energia fotovoltaica. A mini ou
microgeração é um sistema interessante para regiões remotas, distantes da rede interligada
nacional e que auxiliam no cumprimento dos parâmetros de acesso universal à energia
elétrica.
As fazendas eólicas, com geração em larga escala, precisam estar conectadas a redes
elétricas de grande capacidade, comumente divididas em redes de distribuição e redes de
transmissão. A conexão da produção eólica a uma rede de grande porte facilita a variação no
fluxo de energia gerada, que, por suas características naturais, não possui constância de
frequência ou tensão passível de controle. Assim, eventuais perturbações na sua potência
tornam-se algo corrigível na própria rede elétrica.
A previsão de geração eólica reveste de incertezas a operação do sistema elétrico, por
isso é preciso realizar estudo acerca das características dos ventos e

acompanhamento
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meteorológico constante, uma vez que são possíveis estimativas em um horizonte de apenas
alguns dias. Essas características impõem à energia eólica
um papel de complementaridade energética. Não é possível um sistema elétrico
abastecido apenas por essa fonte, sob pena de incapacidade nos controles de geração
e da operação do sistema. O nível de participação da energia eólica na geração do
sistema elétrico é um tema em constante discussão científica e acadêmica. Um ponto
importante, que pode ser determinante na definição do patamar de penetração da
energia eólica, é o nível de potência de curto-circuito do sistema, nos locais de
conexão das fazendas eólicas. Em alguns países europeus, essa participação já
ultrapassou os 10% da capacidade instalada, com ótimos resultados, como na
Dinamarca. No Norte da Alemanha, essa participação já ultrapassou 30%. Esse é um
nível de participação que já se mostrou possível em redes bem malhadas. No Brasil,
a EPE48 atualmente considera, nos estudos de planejamento do sistema elétrico
brasileiro, que esse valor pode chegar a 40%, recomendando reforços de transmissão
caso essa relação seja ultrapassada (CUSTÓDIO, 2013, p. 212).

Assim, o que se pretende é a mudança de um paradigma de produção de eletricidade.
E qualquer mudança, na proporção dos reflexos de uma alteração das bases energéticas, “é
tudo exceto um longo rio tranquilo” (FERRY, 2015, p. 22). Nesse sentido, observa-se que o
padrão monopolista da hidroeletricidade domina o cenário nacional, justificado pela ótica de
produção energética de base renovável, menos poluente que as fontes fósseis utilizadas em
diversos outros países.
Trata-se de um cenário já assimilado socialmente e que atinge o âmbito das
mentalidades, da história das mentalidades, principalmente por essa forma de geração de
energia estar intimamente ligada às ideologias “verdes” ou “sustentáveis” do mundo atual e
por ter adaptado a visão ilusória da não exaustão do recurso hídrico, amplamente difundida
por décadas no Brasil.
É preciso promover esclarecimentos sobre a realidade ambiental e energética
mundial, criar canais de diálogo e prestar informações de qualidade para que nossos
paradigmas possam ser construídos sobre bases mais estáveis. É um caminho que precisa ser
percorrido, uma mentalidade que deve ser moldada com fundamento na busca de uma sadia
qualidade de vida e pelo alcance do bem-estar.
As decisões energéticas, portanto,
[…] involve often irreconcilable considerations of thermodynamic efficiency,
personal comfort, resource depletion, economic well-being, environmental
degradation, national security, social stability, and democratic values. This reality is
incompatible with any strategic optima; it merely admits a choice of pratical
alternatives. Optimal allocation of finite resources would not be possible unless we

EPE – Empresa de Pesquisa Energética, vinculada ao Ministério de Minas e Energia e responsável pelo
planejamento eletroenergético do Brasil.
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knew the demand over the entire future. Hotelling (1931) 49 knew this, but thousands
of modelers apparently do not. And often there is an intuitive sense of an optimum
where none exist. During pré-industrial millennia, the horse provided the fastet
individual land transport, but there is no best way to sit on a horse (Thomson,
1987)50.True believers sell optimal photovoltaic, fusion, or hydrogen futures, but
the safest bet is that there is no single best solution of the global energy
challenge (SMIL, 2008, p. 359). 51

Não existe uma única solução para a questão energética, e tal realidade não é
somente brasileira; os demais países do globo também se deparam com essa questão de
escolher qual é o melhor caminho a seguir, entretanto, as decisões sobre a produção
energética não podem tardar. A população deve estar ciente e consciente delas, atuando em
verdadeira participação democrática. A informação deve predominar, e o medo do novo não
pode ser paralisante.
As inovações precisam ser refletidas e debatidas, e suas consequências em curto,
médio e longo prazo, também. É exatamente isso o que afirma Ferry (2015, p. 25):
[…] a síntese inovadora é um “momento mágico”, [...], a abertura de uma era de
progresso incontestável, mas para uma opinião pública que vive forçosamente no
curto prazo, que não conhece nem compreende a priori os aspectos técnicos da
inovação, forçosamente a natureza eventual de suas consequências em matéria de
saúde, padrão de vida, emprego, e até mesmo de liberdade, o novo aparece
inicialmente apenas sob aspectos negativos: desestruturação permanente do corpo
social, flexibilidade inquietante, desemprego aumentado, desigualdades e
reconversões difíceis, logo, valorização dos diplomas e das qualificações de ponta
etc. – por isso, inevitavelmente, a inovação parece, num primeiro momento, pelo
menos, muito mais destruidora do que criadora.

Para que se cumpra a função social de inovação energética é necessário aceitar a
remodelação dos padrões sociais, quebrar pressupostos e focar a finalidade pela qual, em uma
gestão de qualidade, a instalação do novo padrão foi consolidada. Assim, a própria geração de
energia e as consequências de sua disponibilização para uso universal cumprirão a missão e
somar-se-ão com o fundamento da República Federativa do Brasil de dignidade da pessoa
humana (art. 1º, inciso III) (BRASIL, 1988), com os seus objetivos fundamentais de garantir o
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HOTELLING, H. The economics of exhaustible resources. Journal of Political Economy, 1931, p. 137-175.
THOMPSON, K.S. How to sit on a horse. American Scientist 75, 1897, p. 69-71.
51
[…] envolvem considerações muitas vezes irreconciliáveis de eficiência termodinâmica, conforto pessoal,
esgotamento de recursos, bem-estar econômico, degradação ambiental, segurança nacional, estabilidade social e
valores democráticos. Esta realidade é incompatível com qualquer estratégia ótima; apenas admite uma escolha
de alternativas práticas. A alocação adequada de recursos finitos não é possível se não se souber a demanda ao
longo de todo o futuro. Hotelling (1931) sabia disso, mas milhares de outros, aparentemente, não. E muitas vezes
existe no senso intuitivo a ideia de que o adequado não existe. Durante os milênios pré-industriais, o cavalo era o
mais rápido transporte individual da terra, mas não há melhor maneira de se sentar em um cavalo (THOMSON,
1897). Os mais crédulos, pensam no uso e na venda do padrão fotovoltaico, fusão ou futuros de hidrogênio, mas
a aposta mais segura é que não há uma única solução para o desafio energético global (SMIL, 2008, p. 359,
grifo nosso, tradução nossa).
50
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desenvolvimento nacional e de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades regionais (art. 3º, incisos II e III) (BRASIL, 1988).
A produção energética, como toda atividade antrópica, tem suas externalidades,
positivas e negativas, que devem ser amplamente debatidas. Atualmente, não se consegue
viver sem um gasto energético expressivo, trata-se de uma realidade imodificável. A redução
nos gastos implicaria verdadeiro retrocesso, vedado constitucionalmente. O que se pode ter é
uma conscientização para a redução do aumento exponencial nos gastos energéticos,
entretanto, sabe-se que o consumo continuará crescente. A realidade indica que o meio
ambiente continuará a ser demandado pelo gasto de energia, e a solução para o país é
realmente a modificação das bases de produção energética para se manter uma sadia
qualidade de vida, em função do acesso à energia e em razão do compromisso ambiental no
que tange às fontes primárias de geração.
Diante de tal realidade, a energia eólica, por suas características, aparece como
alternativa viável econômica, social e ambientalmente, pois se mostra como um modelo
inteligente de uso de recursos naturais, uma vez que utiliza elemento inesgotável, ao menos
enquanto houver vida na Terra, já que dependente apenas do movimento de rotação e da
incidência solar, da qual depende, do mesmo modo, a vida humana. Urge, portanto, “a
necessidade da melhor compreensão da natureza e de saber explorá-la de forma sustentável,
com o objetivo de permitir esta exploração às futuras gerações” (RENAN; FRANÇA, 2015, p.
174), em verdadeira conformidade ao desenvolvimento sustentável e à solidariedade
intergeracional.
É importante, então, compreender como a energia eólica foi e é usada pela
humanidade, suas externalidades e a possibilidade de enquadrá-la no padrão sustentado por
uma base plúrima de produção energética.

6.1

Energia eólica e sua trajetória temporal

O primeiro aproveitamento humano da força dos ventos tem data historicamente
imprecisa. É possível que o seu surgimento tenha se dado há milhares de anos no Oriente,
com máquinas de aerodinâmica de arrasto para facilitar o trabalho do cotidiano.
Existem indícios do uso de moinhos de vento para bombear água e moer grãos entre
os babilônios e os chineses por volta dos anos de 2000 a.C. e 1700 a.C. (HINRICHS;
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KLEINBACH; REIS, 2014). Os moinhos chineses eram “estruturas simples feitas de bambu,
velas de pano e tinham eixo de rotação vertical. […] Os tradicionais moinhos de ventos de
eixo de rotação horizontal provavelmente foram inventados na Europa” (FADIGAS, 2011, p.
9).
O primeiro registro histórico do uso dos ventos para geração de algum tipo de
energia ocorreu na Pérsia, próximo ao ano de 200 a.C., tendo se espalhado por todo o mundo
islâmico e sido usado por muitos séculos (ANEEL, 2012). Os moinhos de ventos foram
introduzidos na Europa aproximadamente no século XI, em razão da dialeticidade cultural e
tecnológica ocorrida nas Cruzadas (AMARANTE et al., 2001).
Durante a Idade Média, na Europa,
a maioria das leis feudais incluía o direito de recusar a permissão à construção de
moinhos de vento pelos camponeses, o que os obrigava a usar os moinhos dos
senhores feudais para a moagem de grãos (HAU, 2005) 52. Dentro das leis de
concessão de moinhos também se estabeleceram leis que proibiam plantações de
árvores próximas aos moinhos, assegurando, assim, o “direito ao vento” (FADIGAS,
2011, p. 10).

Os moinhos de ventos eram usados, precipuamente, para o beneficiamento em larga
escala de grãos, alimentos e óleos vegetais, mas, com o tempo, ganhou novos usos, como nas
serrarias, para processar madeira, e na fabricação de papel (FADIGAS, 2011), haja vista a
criação da imprensa pelo alemão Johannes Gutemberg, em 1455, que ampliou sobremaneira a
demanda por papel.
É importante ressaltar que, ao fim da Idade Média, intensas mudanças sociais
ocorreram na Europa, dando origem ao período denominado Renascimento, marcado, entre
outras características, pelas Grandes Navegações. As naus e as caravelas eram movidas por
um dos usos da energia eólica, ou seja, a transformação da energia cinética em energia
mecânica para cortar os oceanos. A circunavegação, a chegada às Índias e a descoberta da
América não seriam possíveis se não houvesse o conhecimento e a utilização da força dos
ventos.53
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HAU, E. Wind Turbine Applications: fundamentals, technologies, application, economics. 2. ed . Germany,
Springer, 2005.
53
“As caravelas que faziam parte da frota de Cabral eram uma evolução das primitivas caravelas dos
descobrimentos. Chamavam-se caravelas redondas não só devido ao formato arredondado de seus cascos, mas
porque misturavam velas latinas (triangulares) com velas redondas (panos quadrangulares que ficavam
‘redondos’ ao serem inflados pelos ventos)” (BUENO, 2006, p. 27)
“Embora as caravelas já fossem conhecidas dos árabes, na sua versão original eram pequenos barcos usados na
navegação fluvial ou costeira, na orla do Mediterrâneo. Os navegantes gregos das galés romanas as batizaram de
‘caravos’ (ou ‘lagostas’). Caravela é um diminutivo de caravo. De fato, o barco desenvolvido pelos lusos e que
lhes propiciaria fazer suas descobertas – tinha só 20t (contra 50t do caravo), 20m de comprimento e um casco
esguio, que lhe permitia alcançar grande velocidade e ser facilmente manobrado. As caravelas se revelariam
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A energia eólica eternizou-se no romance satírico do espanhol Miguel de Cervantes
escrito em duas partes, publicadas respectivamente em 1605 e 1615, em Madri, dividido em
126 capítulos. Não há amantes da literatura que desconheçam a energia eólica e os moinhos
de vento com quais o grande Fidalgo Dom Quixote lutou, mesmo com as advertências de seu
fiel escudeiro, Sancho Pancha:
— Que Deus me acuda! – disse Sancho. — Eu não disse a vossa mercê que olhasse
bem o que fazia, que eram apenas moinhos de vento? Só podia ignorar isso quem
tivesse outros iguais na cabeça.
— Quieto, amigo Sacho – respondeu dom Quixote –, porque as coisas da guerra,
mais que as outras, estão sujeitas à contínua mudança. Além do mais, eu penso, e
esta é a verdade, que aquele mago Frestã, que me roubou o quarto e os livros,
transformou esses gigantes em moinhos para me tirar a glória de vencê-los, tamanha
é a inimizade que me tem. Mas no final das contas a magia negra dele pouco poderá
contra a excelência de minha espada (CERVANTES, 2015, p. 110).

Na Holanda, entre os séculos XVII e XIX, os moinhos tiveram uma função
importante de drenagem das terras cobertas por água. A área de Beemster foi drenada por 26
moinhos entre os anos de 1608 e 1612. Idêntica situação aconteceu na região de Schermer
Polder, que foi drenada por 36 deles. Já na região de Kinderdijk localiza-se o maior conjunto
de moinhos existente no país, totalizando 19 construções, datadas do século XVII. A
importância dessas edificações e seu significado histórico fez com que o complexo fosse
reputado patrimônio cultural do país, dotado da proteção conferida a tais bens e, também,
reconhecido em 1997 pela Unesco como patrimônio histórico-cultural da humanidade
(FEAM, 2013). Os moinhos ganharam importância e possibilitaram desenvolvimento para a
Holanda, ensejando, em 1600, a cobrança de taxa anual pelo Bispo aos seus proprietários com
o intuito de aumentar a arrecadação da Igreja (PEREIRA NETO, 2013).
Com o surgimento da máquina a vapor e com a Revolução Industrial, a energia
eólica teve um decréscimo em seu uso e saiu do cenário de destaque. Entretanto, não deixou
de ser importante nos Estados Unidos da América, com os cata-ventos multipás, que
facilitavam o acesso à água em áreas áridas ou semiáridas, alcançadas pela expansão
colonizadora a oeste do território ianque. Muitos historiadores conferem parcela do sucesso da
corrida para o oeste à existência dos cata-ventos multipás de baixo custo, acessíveis a uma
parcela significativa da população (AMARANTE, 2010).
Os cata-ventos adaptaram-se muito bem às condições rurais,

capazes de entrar nos portos pequenos da costa africana – além de poderem navegar próximas à costa. ‘São os
melhores barcos do mundo’, disse o italiano Cadamosto. A caravela provou que o maior nem sempre é o
melhor” (BUENO, 2006, p. 60).
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[…] pela facilidade na sua manutenção e operação. A estrutura era toda feita de
metal e o sistema e bombeamento era feito por meio de bombas e pistões, sendo
estes favorecidos pelo alto torque do grande número de pás. Este tipo de sistema é
utilizado até hoje, em várias partes do mundo, para bombeamento de água (FEAM,
2013, p. 8).

Há informações de que tais estruturas de fácil operação e manutenção foram usadas
em regiões da Austrália, da Rússia, da África e da América Latina (ANEEL,2012).
Interessante mencionar que a General Electric Company (GE) surgiu pela fusão e a venda da
Brush Electric, que desenvolveu o primeiro sistema autorizado para gerar energia em larga
escala, utilizando-se, para tanto, da máquina de Brush, um cata-vento com 144 pás de madeira
e 17 m de diâmetro (MARQUES, 2004).
Após o decréscimo verificado na Idade Moderna, a energia eólica voltou a despontar,
recebendo investimentos, devido à crise no preço do petróleo ocorrida na década de 1970 e à
preocupação com o aquecimento global, questões climáticas e demais impactos
socioambientais decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Merecem destaque os EUA, a
Dinamarca, a Alemanha e a Suécia, que intensificaram estudos e pesquisa de novos modelos.
Houve uma evolução em tecnologia muito grande com a produção industrial de turbinas mais
confiáveis, de menor custo e mais silenciosas (FADIGAS, 2011).
A pressão é grande para a redução dos custos, e o desafio que se tem atualmente é a
mitigação ou a supressão de impactos advindos do tamanho alcançado pelas torres, sendo a
saída a implementação de fazendas eólicas em plataformas offshore54, desafiando as ciências
exatas a alcançarem resultados seguros e economicamente viáveis nessas condições
(FADIGAS, 2011). O primeiro empreendimento offshore a operar comercialmente foi “a
Fazenda Eólica de Vindeby, instalada em 1991 na Dinamarca e projetada pela concessionária
dinamarquesa Elkraft. Era uma pequena fazenda composta de 11 turbinas Bonus de 450 KW
instaladas a 1,5 e 3 km da costa em águas rasas (2,5 a 5 m de profundidade)” (FADIGAS,
2011, p. 23).
“As costas marinhas (offshore) são uma das áreas que vêm crescendo muito nas aplicações das turbinas
eólicas. Tais lugares têm a vantagem de apresentar, geralmente, maiores velocidades de vento e menos
turbulência. Trabalhos relacionados à fundação e à proteção contra a corrosão salina fazem essas unidades serem
um pouco mais caras que as terrestres. A Europa tem mais de 12 fazendas eólicas offshore; a maior delas é a
Horns Ver, na Dinamarca, com 80 turbinas de 2 MW cada. O maior projeto (proposto) nos Estados Unidos é o
Projeto de Energia Eólica ‘CapeWind’, com 420 MW, localizado na costa de Massachusets, em Nantucket
Sound. Esse parque eólico consistirá de 130 turbinas de 3,2 MW, tendo cada uma cerca de 425 pés (130 m) de
altura. Elas serão instaladas a 5 milhas da costa e as turbinas distarão umas das outras cerca de meia milha. As
pás girarão a 15 rpm. Estima-se que esse parque eólico vá produzir em torno de 75% das necessidades anuais de
eletricidade de ‘Cape’ e reduzir a emissão de gases estufa em 1 milhão de toneladas por ano. Apesar de haver
grande oposição local a esse projeto, após oito anos de demandas legais, o projeto foi aprovado pelo
Departamento de Energia (DOE) em 2010. Alguns proponentes estimam um total de 4% da energia do país
sendo fornecida por sistemas offshore em 2020” (HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2014, p. 496-497).
54
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A realidade no mundo apresenta-se assim, mas é preciso compreender a realidade
que se destaca no Brasil para analisar o recorte geográfico e econômico do presente estudo.

6.1.1

O Brasil e a utilização da força dos ventos

No período das grandes navegações e da descoberta do Brasil, a energia eólica por
meio dos moinhos de vento fazia-se presente em toda a Europa. Não há, contudo, vestígios
que demonstrem a presença de tal tecnologia entre os habitantes do território brasileiro
anteriormente à colonização portuguesa.
Posteriormente, a tecnologia eólica também não se fez presente, acredita-se que em
razão da base escravocrata da colonização sul-americana e dos objetivos da inserção de
moinhos de vento e cata-ventos em uma comunidade (AMARANTE, 2010). Isso porque essas
estruturas foram idealizadas e utilizadas sempre para facilitar a vida das pessoas em uma
comunidade, principalmente para as atividades de arraste e aquelas que se mostravam
extremamente penosas para a realização contínua pelo ser humano.
Os escravos eram coisificados e considerados mercadoria, supostamente não
carecendo de utilidades que pudessem facilitar suas atividades diárias. Independentemente de
existir o invento ou estar a tecnologia à disposição dos senhores das terras, nada seria
realizado para atenuar a carga dos afazeres para os escravos. Assim, a vida cotidiana do
escravo desenvolvia-se não por suas próprias escolhas,
[…] mas em decorrência das tarefas que lhe eram atribuídas. Isto acontecia pela sua
contraditória condição de humano e de “coisa” – ter vontade própria e não poder
executá-la, tendo de executar, por outro lado, vontades que não eram suas, mas do
senhor. O dia a dia do escravo refletia sua condição própria de existência e variava
bastante, dependendo das especificidades do trabalho na agroindústria canavieira, na
agricultura cafeeira, na atividade aurífera ou em atividades domésticas (PINSKY,
2009, p. 47).

É de se destacar que, no Segundo Reinado, o Brasil tornou-se o quarto país do
mundo a proteger os direitos de propriedade dos inventores, encontrando-se atrás apenas da
Inglaterra, com o Estatuto dos Monopólios de 1623, da Lei de Proteção Intelectual
estadunidense de 1790 e da Lei de Privilégio de Invenção da França de 1971 (SANCHES,
2011a). Nesse contexto, a partir da década de 1870, Dom Pedro II concedeu três patentes: a
do invento do carburador (1880), a do invento da luz elétrica, pleiteada pelo próprio Thomas
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Edison (1879), e a primeira delas, e a que mais nos interessa, a de criação da geração eólica,
por meio de invento denominado Pantanemone Helicolda (SANCHES, 2011b).
A patente da geração de energia eólica foi conferida pelo Decreto Imperial nº 8.318,
datado de 18 de junho de 1837. Na íntegra o seu texto traz o seguinte:
DECRETO N. 5318 - DE 18 DE JUNHO DE 1873
Concede a Eduardo A. Monteggia privilegio, por dez annos, para introduzir no
Imperio um apparelho activado por meio do vento, denominado - Pautanemone
Helicoidal.
Attendendo ao que me requereu Eduardo A. Monteggia, e na conformidade do
parecer do Desembargador Procurador interino da Corôa, Soberania e Fazenda
Nacional, Hei por bem Conceder-lhe privilegio por dez annos para introduzir no
Imperio um apparelho activado por meio do vento, denominado Pantanemone
Helicoidal, segundo a descripção e o desenho que apresentou com o seu
requerimento de 1 de Janeiro do anno proximo findo, ficando porém esta concessão
dependente de ulterior approvação do Poder Legislativo.
José Fernandes da Costa Pereira Junior, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Junho de mil
oitocentos setenta e tres, quinquagesimo segundo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador (BRASIL, 1873).

A referida patente colocou o Brasil como vanguardista55 na produção de eletricidade
tendo por fonte primária a energia dos ventos. Situação que não se confirmou, futuramente,
em uma realidade palpável. Após tal avanço, não se observou nenhum outro no que tange à
geração de energia eólica no Brasil. A situação começou a mudar após a crise dos preços do
petróleo, da década de 1970 até meados de 1980, quando diversos países, entre eles, o Brasil,
iniciaram pesquisa técnica para a verificação da possibilidade de produção de energia eólica.
Durante a Conferência do Rio de Janeiro de 92 – RIO-92, foram firmados vários
acordos de cooperação entre entidades nacionais e estrangeiras para o desenvolvimento no
país de fontes energéticas alternativas, visando à descentralização da geração de eletricidade.
O principal projeto implementado pelos acordos de cooperação internacional foi o Projeto
Eólico-Diesel da Ilha de Fernando de Noronha, com a instalação, em julho de 1992, da
primeira turbina eólica de grande porte em operação na América Latina (MARQUES, 2004).
Por sua vez, o Parque Eólico Experimental do Morro do Camelino-MG, uma
iniciativa da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) em parceria com o governo
alemão, iniciou suas atividades em agosto 1994, possuindo quatro turbinas eólicas com torres

“Essa vanguarda ainda pode ser observada no fato de que, em matéria de propriedade intelectual, o Brasil foi
um dos 11 signatários da Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, vulgo ‘Convenção
de Paris’, firmada em 20 de março de 1883” (SANCHES, 2011a, p. 47).
55
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de 30 m de altura. Foi o primeiro polo de geração de energia eólica em escala de megawatt
estabelecido no país (MARQUES, 2004).
Em agosto de 2016, o Brasil chegou, com a entrada em operação do Parque Vila Pará
II, localizado na Serra do Mel, no estado do Rio Grande do Norte, à marca de 10 GW de
eletricidade produzidos por fonte eólica. A capacidade específica desse parque é de 24 MW.
Em dados comparativos, tem-se que a Usina de Belo Monte tem capacidade de pouco mais de
11 GW. Com esses dados, verifica-se que a energia eólica responde, hoje, por 7% da energia
nacional (ABEEÓLICA, 2016) e tem condições de crescer mais, podendo possibilitar um
sistema energético mais seguro e menos degradante, que permite o retorno do crescimento
nacional e o cumprimento dos compromissos assumidos na 21ª Conferência das Partes –
COP-21.
Há, realmente, avanço na produção de energia por fonte eólica, mas é necessário que
a diversificação firme-se como característica brasileira e que permaneça para o bem e a
segurança do país nesse aspecto. Não se pode, com tal subterfúgio, esquecer-se dos impactos
ocasionados por essa forma de energia. A consciência acerca dos traços positivos e dos
negativos é o fator principal de uma escolha consciente e que persevere no mercado nacional.

6.2

Externalidades ambientais

O consumo de energia e a crescente demanda por esse produto no mundo atual são as
principais causas dos impactos ambientais oriundos da produção energética. Referidos
impactos serão doravante denominados de externalidade, por ser este um vocábulo mais
oportuno, haja vista que o termo “impacto” carrega em si um sentido negativo, e as
externalidades, por sua vez, são algo que se deve estudar, buscando sua mitigação, permitindo
que a proposta tecnológica seja viável social, ambiental e economicamente.
A noção de externalidade pretende garantir a quantidade da produção e conciliá-la
com a qualidade ambiental, visando sempre ao crescimento econômico. É marcada por atingir
o processo produtivo ou o padrão de vida das pessoas, sem que se envolvam diretamente nas
relações comerciais advindas do negócio jurídico primevo.
O entendimento acerca das externalidades “surge da nova escola da economia, a
ambiental, que visa a ecologizar a economia e economicizar o meio ambiente, e se utilizando
de políticas mais ambientais busca internalizar as externalidades negativas geradas pela
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atividade econômica” (CUSTÓDIO; VALLE, 2015, p. 15). O conceito de externalidade foi
desenvolvido pelo economista inglês Arthur Cecil Pigou (1877-1959) em 1920 e indica que se
trata de ações derivadas de outros sistemas, externos ao sistema original de produção que lhe
deu causa (MOURA, 2011).
Os efeitos derivados de qualquer ação são inerentes ao próprio agir, entretanto,
ganham contornos de relevância difusa quando começam a atingir desequilibradamente bens e
direitos de amplo espectro. Nesse sentido, a relação homem-natureza foi criada pelo próprio
ser humano e, na maioria das vezes, construiu ambientes agradáveis e de bem-estar, em um
“diálogo intersubjetivo com a natureza”. A ruptura desse sinalagma, entretanto, ocorreu
quando os valores ambientais modernos passaram a ser dominados pela “hegemonia de uma
cultura utilitarista” (CATALÃO, 2009, p. 245). Nesse instante, as relações ser humano/meio
ambiente não eram mais apenas para a subsistência, e os recursos naturais, bens comuns a
todos, passaram a ser matéria-prima em um sistema de mercado consumidor.
Especificamente para a produção de energia eólica, a Resolução nº 462 de 2014 do
Conama (2014) aponta, em suas considerações iniciais, que os empreendimentos eólicos
possuem baixo potencial poluidor e têm papel imprescindível na matriz energética mais
limpa. Preceitua, entretanto, que não são reputados de reduzido impacto ambiental,
demandando a realização de Estudos de Impacto Ambiental e de Relatórios de Impacto
Ambiental, bem como a realização de audiências públicas, os empreendimentos localizados
em regiões com características naturais específicas. No art. 3º, §3º in verbis:
§ 3º Não será considerado de baixo impacto, exigindo a apresentação de Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), além de
audiências públicas, nos termos da legislação vigente, os empreendimentos eólicos
que estejam localizados:
I – em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e demais áreas
úmidas;
II – no bioma Mata Atlântica e implicar corte e supressão de vegetação primária e
secundária no estágio avançado de regeneração, conforme dispõe a Lei n° 11.428, de
22 de dezembro de 2006;
III – na Zona Costeira e implicar alterações significativas das suas características
naturais, conforme dispõe a Lei n° 7.661, de 16 de maio de 1988;
IV – em zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral,
adotando-se o limite de 3 km (três quilômetros) a partir do limite da unidade de
conservação, cuja zona de amortecimento não esteja ainda estabelecida;
V – em áreas regulares de rota, pousio, descanso, alimentação e reprodução de aves
migratórias constantes de Relatório Anual de Rotas e Áreas de Concentração de
Aves Migratórias no Brasil a ser emitido pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade – ICMBio, em até 90 dias;
VI – em locais em que venham a gerar impactos socioculturais diretos que
impliquem inviabilização de comunidades ou sua completa remoção;
VII – em áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e áreas de
endemismo restrito, conforme listas oficiais (CONAMA, 2014).
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No contexto observado, as externalidades produzidas pelo engenho humano e sua
interação com a natureza precisam ser avaliadas para que todos tenham conhecimento e optem
pelo melhor caminho a seguir. Em uma linguagem direta, a população necessita de
informação para que atue ativa e democraticamente, assumindo-se verdadeiramente como
sujeito de direitos e deveres na esfera ambiental, atingida diretamente pela produção
energética. Isso porque a democracia
[...] nasce e vive na possibilidade de informar-se. O desinformado é um mutilado
cívico. Haverá uma falha no sistema democrático se uns cidadãos puderem dispor de
mais informações que outros sobre um assunto que todos têm o mesmo interesse de
conhecer, debater e deliberar (MACHADO, 2006, p. 50).

O direito à informação apresenta-se constitucionalmente em duas vertentes, a do
acesso de todos à informação e a do uso profissional da informação (art. 5º, inciso XIV)
(BRASIL, 1988), bem como o direito de receber a informação (art. 5º, inciso XXXIII)
(BRASIL, 1988). Ambos apresentam reflexos nos Direitos Ambiental, Administrativo e de
Energia, ramos sinergicamente compreendidos na presente abordagem.
Entretanto, somente a informação não gera formação ambiental. Para que a
verdadeira formação aconteça é imprescindível uma educação para a sustentabilidade. Com
ambas, torna-se mais facilmente viável trazer à tona o anseio democrático de respeito ao meio
ambiente e a possibilidade de pressionar os agentes políticos, na administração da coisa
pública, para que nos planejamentos energéticos futuros, as decisões tenham maior
preocupação ambiental (MARANHÃO, 2012).
Assim, dar-se-á efetividade à Política Nacional de Educação Ambiental, instituída
pela Lei nº 9.795/99 (BRASIL, 1999), que dispõe sobre a formação de cidadãos aptos ao
gerenciamento competente dos recursos ambientais, respeitando a sistemática determinada
pela CRFB:
Art. 1º - Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade
(BRASIL, 1999).

Assim, a educação ambiental está entre a esfera coletiva e a individual e tem por
objetivo “formar cidadãos com consciência local e planetária” (CATALÃO, 2009, p. 259). A
“educação para a sustentabilidade”56 é o formato que permitirá à coletividade agir
“A ‘educação para a sustentabilidade’ é uma denominação recente que foi inserida como tema central na III
Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em Tessalônica, em 1997. O relatório final propõe
56
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preventivamente na proteção do meio ambiente no que for preciso, sem tolher a natureza
“desenvolvimentista” do ser humano, tornando-se, inclusive, princípio do Direito Ambiental –
o princípio da prevenção.
A prevenção é o norte da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81 - art.
2º, e “tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia
à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...]” (BRASIL,
1981). Linguisticamente, prevenir, prévenir, prevenir, prevenire e to prevent –
respectivamente, em português, francês, espanhol, italiano e inglês –, todos possuem a mesma
raiz latina praevenire, que significa agir antecipadamente (MACHADO, 2008). Como “[…]
sem informação organizada e sem pesquisa não há prevenção” (MACHADO, 2008), é
necessária a gestão adequada do risco, visando à sua mitigação e à sua supressão, afastando as
“leis do medo” e introduzindo a “lei da racionalidade”.
Os peritos têm papel essencial nesse aspecto, pois são eles, por meio dos Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) ou de Ausência de Impacto Ambiental (AIA) bem-estruturados, que
darão sustentáculo técnico para seguir uma trajetória socialmente correta, afastando o
paradigma da “insaciabilidade patológica” (FREITAS, 2012, p. 163), a qual gera danos,
muitas vezes irreparáveis. “A paralisia do medo do desconhecido deve ser combatida, numa
sociedade democrática, através da análise objetiva dos riscos e da sua comunicação”
(GOMES, 2013, p. 196). “A prevenção não é estática; e, assim, tem-se que atualizar e fazer
reavaliações, para poder influenciar a formulação das novas políticas ambientais, das ações
dos empreendedores e das atividades da Administração Pública, dos legisladores e do
Judiciário” (MACHADO, 2008, p. 89).
O risco é global, faz parte da vida na modernidade e é extremamente democrático,
pois atinge a todos, de uma maneira ou de outra. Desse modo, é preciso saber lidar
preventivamente com o risco, sem gerar ações paralisantes, sabendo que “a promessa de
segurança avança com os riscos e precisa ser, diante de uma esfera pública alerta e crítica,
continuamente reforçada por meio de intervenções cosméticas ou efetivas

no

desenvolvimento técnico-econômico” (BECK, 2013, p. 24).
Antes, porém, da implantação de uma fazenda eólica, existem etapas que não podem
ser suprimidas e que são imprescindíveis para a verificação da viabilidade do projeto, em
que a educação assuma a missão de motivar e subsidiar os propósitos do desenvolvimento sustentável.
Posteriormente, as Nações Unidas elegeram os anos 2005 a 2014 como a Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (DESD), com o objetivo de integrar valores e práticas de desenvolvimento
sustentável em todas as instâncias da educação e do ensino” (CATALÃO, 2009, p. 261).
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âmbito social, econômico e ambiental: estudo da proposta; escolha do local; medição da
incidência de ventos; estudo dos dados do vento; escolha dos aerogeradores; definição da
capacidade de geração do parque; decisão sobre a disposição dos aerogeradores; predição da
energia a ser gerada; definição da conexão na rede; determinação de investimentos; estudo da
viabilidade econômica e financeira; e implantação efetiva do parque.
Merece destaque a questão dos resíduos sólidos produzidos pela atividade das usinas
eólicas e pelo desgaste de seus componentes, especialmente, quando do descomissionamento.
Ele é previsto em torno de 20 a 25 anos após o início de seu uso e implica no descarte de
equipamentos eletrônicos que, obviamente, possuem metais e substâncias impactantes para o
meio natural, inexistindo uma política ou uma regulamentação que defina especificamente o
seu destino. A referência que se tem atualmente é a regra comum da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, prevista na Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), que prevê a gestão
integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos, bem como as responsabilidades dos
envolvidos no descarte desses elementos.
Por essa razão, é preciso mostrar, especificamente, as principais externalidades de
um projeto de parque eólico sem desconsiderar outras ações ocorridas em fases particulares,
como construção57, exploração58 ou desativação59.

6.2.1

Utilização do terreno

A área utilizada por um parque eólico é muito extensa. Alcança patamar de
10MW/Km2, entretanto, a área efetivamente ocupada pelos aerogeradores é

pequena,

“Aluguel dos terrenos da zona do parque eólico; instalação e utilização de estaleiro; reabilitação de caminhos
(alargamento de faixa de rodagem, retificação de curvas, regularização/reforços de pavimentos e obras de
drenagem); abertura de caminhos (limpeza do terreno/desmatamento, remoção e depósito de terra vegetal,
escavação/aterros/compactação), execução de sistema de drenagem (construção de valetas, aquedutos, pontões),
e em determinadas situações pavimentação (saibro, asfalto); transporte de materiais diversos para construção
(saibro, terra vegetal e rocha, entre outros); abertura de valas para a instalação dos cabos elétricos de interligação
entre os aerogeradores e a subestação e edifício de comando; abertura de buracos para as fundações das torres
dos aerogeradores; execução das plataformas provisórias para montagem dos aerogeradores; transporte e
montagem no local dos aerogeradores (torre, cabine e pás); construção da subestação e edifício de comando;
transporte e montagem dos equipamentos da subestação e edifício de comando; instalação da linha elétrica para
entrega da energia produzida pelo parque eólico na rede receptora; recuperação paisagística das zonas
intervencionadas” (FADIGAS, 2011, p. 255-256).
58
“Aluguel dos terrenos da zona do parque eólico; presença de aerogeradores, subestação, edifício de comando e
caminhos; presença de linha elétrica para entrega produzida pelo parque eólico na rede receptora; funcionamento
dos aerogeradores; existência de bons caminhos; manutenção e reparo de equipamentos” (FADIGAS, 2011,
p. 256).
59
“Remoção e transporte de equipamentos e recuperação paisagística” (FADIGAS, 2011, p. 256).
57
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possibilitando o uso compartilhado com outras atividades, tais como zoneamento agrícola ou
zona de pastagem. É de ser considerado que a implantação de obstáculos ou o aumento da
rugosidade na área gera uma redução na capacidade produtiva do parque, sendo a utilização
conjunta do solo incompatível com uso industrial, plantação de pínus ou eucaliptos e outras
características semelhantes (CUSTÓDIO, 2013).
O uso da terra envolve algumas regulamentações e permissões governamentais
(zoneamento, permissões para construção, aprovação de autoridades aeronáuticas)
(FADIGAS, 2011), além de averbação na matrícula imobiliária acerca do direito de uso,
ocupação ou arrendamento do solo para conferir publicidade, segurança e cumprir o princípio
da continuidade registral, que aponta todos aqueles que possuem direitos sobre o imóvel e as
alterações realizadas no espaço geográfico no qual ele está compreendido.

6.2.2

Sombra e reflexo

O efeito de sombra e reflexo é denominado de efeito estroboscópico e acontece
devido à passagem de luz solar entre as pás em rotação, gerando uma espécie de relâmpago.
Em geral, acontece no início e no fim do dia, momento em que o sol está mais baixo, próximo
à linha do horizonte. “O grau de sombreamento intermitente depende da distância da torre, da
latitude do local, do período do dia e do ano” (FEAM, 2013, p. 41).
O efeito estroboscópico é menos significativo no Brasil, por ser um país tropical com
[…] azimute favorável, produzindo sombras a distâncias pequenas se comparadas a
outras regiões do planeta, como a Europa. Esse efeito pode ser totalmente evitado
com um correto planejamento do parque, distribuindo as turbinas de forma
inteligente para evitar a incidência de sombra nas residências próximas. A
ocorrência de grandes áreas com baixa densidade populacional em regiões
promissoras do Brasil também torna esse efeito facilmente contornável no País
(CUSTÓDIO, 2013).

Além disso, o reflexo pode ser minimizado com pintura das pás com tinta opaca,
para reduzir o desconforto que causa. O efeito negativo maior acontece para as pessoas com
epilepsia, que podem ser afetadas, ensejando crises.
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6.2.3

Emissão de ruído

O ruído tem sido uma matéria de impacto ambiental de parques eólicos muito
estudada pelos engenheiros. O ruído, no dicionário, é definido, entre outros, como “barulho”
(ABL, 2008, p. 1.147).
O barulho produzido por um parque eólico tem duas origens distintas: o ruído
mecânico e o ruído aerodinâmico. Os ruídos mecânicos acontecem pelo funcionamento da
caixa de engrenagem, de ventiladores, mecanismos de controle da nacele e equipamentos
auxiliares, mas têm sido controlados satisfatoriamente com materiais de isolamento. Já o
ruído aerodinâmico surge em decorrência da rotação das pás, proveniente da velocidade das
pontas, que geram um efeito sibilante. Tal som ou barulho “vem diminuindo nos últimos anos
devido ao melhoramento do perfil das pás dos aerogeradores, nomeadamente, da sua
extremidade e bordo de fuga” (FADIGAS, 2011, p. 266).
O nível de ruído das turbinas eólicas deve atender às normas e aos padrões
estabelecidos pela legislação vigente do local onde se irá instalar o empreendimento (ANEEL,
2002). Inexistem parâmetros internacionais para níveis de ruído, assim, cada país tem o seu, e
cada localidade pode ter normas específicas para regulamentação dos decibéis possíveis de ser
emitidos, normalmente, em padrões máximos. Questão importante são as lesões ocorridas no
âmbito do infrassom e que podem ocasionar lesões no ouvido interno (FEAM, 2013).

6.2.4

Aves e morcegos

A existência de parques eólicos pode causar mortalidade de pássaros e morcegos
(quirópteros). A principal causa da mortalidade é por colisão com as pás dos aerogeradores e
por choques elétricos. Não se pode esquecer da perda, direta ou indireta, do habitat dos
animais em razão do ruído produzido, que os afasta da região dos parques, gerando distúrbios
em seus hábitos. Isso sem contar com o “efeito barreira” produzido pelas torres e pelas
turbinas eólicas (COELHO, 2007).
Questão mais significativa é a morte de pássaros em rota migratória, influenciando a
reprodução das aves e os ciclos das espécies. A localização das instalações eólicas deve ser
analisada para que não se encontrem em rotas migratórias, e devem ser verificadas, também,
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as características das espécies que podem ser atingidas. Observados tais cuidados, os
acidentes com as aves não têm reflexo significativo para a sobrevivência das espécies.
Nos Estados Unidos da América,
[…] estima-se que 33.000 pássaros são mortos anualmente devido a colisões com
aerogeradores, uma média de 2,2 mortes por aerogerador instalado. Na Espanha esse
número é ainda menor, representando uma média de mortes de 0,13 por aerogerador,
por ano. A título comparativo, nos Estados Unidos, mais de 100 milhões de pássaros
morrem a cada ano em consequência de colisões com veículos, edificações, linhas
de transmissão e outras estruturas (PINHO, 2012, p. 79-80).

Em relação à mastofauna, o maior impacto refere-se aos morcegos, que têm os vasos
capilares pulmonares rompidos quando na proximidade das lâminas das turbinas eólicas, pois,
com a sua rotação, geram uma zona de baixa pressão, causando uma expansão repentina nos
pulmões desses animais. O que acontece com os morcegos é semelhante à alteração de
pressão ocorrida com os mergulhadores (FEAM, 2013).

6.2.5

Interferências eletromagnéticas

Os

aerogeradores

podem,

em

algumas

situações,

interferir

em

ondas

eletromagnéticas, causando perturbações em sistemas de comunicação e transmissão de
dados. Em geral as interferências não são significativas, mas é salutar que exista um estudo
detalhado sobre a presença de sistemas de retransmissão e quanto à proximidade em relação a
aeroportos (CUSTÓDIO, 2013).
“Essas interferências variam muito segundo o local de instalação da usina e suas
especificações técnicas, particularmente o material usado nas pás” (ANEEL, 2002, p. 73), mas
não somente isso. Outras contingências ampliam a possibilidade de ocorrer esse impacto, tais
como: diferentes tipos de máquina, principalmente sobre a posição do eixo, se horizontal ou
vertical; dimensões das máquinas; velocidade do rotor; geometria das pás (devem-se evitar
ângulos e bordas afiadas); e desenho e estrutura das torres (FADIGAS, 2011).
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6.2.6

Segurança

O que se vislumbra é que a produção de eletricidade pela fonte eólica apresenta-se
como um dos sistemas mais seguros. Não porque não existam impactos, mas porque em geral
podem ser mitigados ou eliminados.
Existem, entretanto, fora os impactos descritos nesta análise, alguns riscos que
envolvem segurança pública (em geral) e segurança ocupacional (do trabalho). Entre eles
estão: possível soltura das pás; queda ou lançamento de gelo; falha na torre, podendo provocar
a sua queda; perigo da aproximação não monitorada de público (o parque eólico tornar-se
uma atração para o público em geral); perigo de incêndio; perigo ao trabalhador (sem
estatísticas específicas para geração eólica); formação de campo eletromagnético (FADIGAS,
2011).
Uma pá pode ser danificada por uma descarga atmosférica,
[…] resultando em estilhaços ou queda de pedaços da mesma. No entanto,
dificilmente, numa região descampada, haverá pessoas expostas durante uma
tempestade. Neste caso, a tempestade em si oferece maiores riscos às pessoas do que
uma eventual e rara queda de parte de uma pá em consequência de um dano por
descarga atmosférica (CUSTÓDIO, 2013, p. 272).

Existem certificações nacionais e internacionais de instituições independentes
conferidos aos aerogeradores que são emitidos com base em diversas normas técnicas e
garantem a sua segurança estrutural, sem, contudo, garantirem a sua qualidade (CEMIG,
2012).

6.2.7

Impacto visual

O impacto visual está entre os de mais difícil mitigação, por ser, assim como o
sonoro, subjetivo. Assim, não é possível mensurar se a externalidade encontra-se no tamanho,
na proximidade ou na quantidade de turbinas eólicas dispostas em um único cenário. De
qualquer forma, “projetistas vêm buscando cada vez mais integrar os aerogeradores ao
espaço, mediante estratégias como utilizar as mesmas direções de rotação, tipos de turbinas,
torres e alturas de instalação, evitar cercas, ocultar linhas de transmissão, dentre outras”
(PINHO, 2012, p. 79).
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O impacto visual pode traduzir-se em uma barreira ou uma “parede” de
aerogeradores alterando a paisagem original. Em outra concepção, pode ser considerado uma
atração turística, nada modificando o entendimento de que é uma externalidade ambiental da
geração de energia pela fonte eólica.
A principal consequência, portanto, do impacto visual ocasionado pelos parques
eólicos é a “degradação estética da paisagem” (VEIGA, 2012, p. 17). Impacto visual e
reflexos na paisagem, contudo, são aspectos que possuem a mesma raiz, mas com
características e repercussão diferentes, principalmente porque o impacto visual refere-se a
um aspecto socioambiental, e a paisagem é direito específico (próprio) que tem no meio
ambiente os seus elementos constitutivos. Dessa maneira, torna-se essencial a análise das
repercussões na paisagem.

6.2.7.1 A paisagem e os parques eólicos

O impacto visual é considerado o mais difícil de ser mitigado entre todas as
externalidades negativas apresentadas pela geração de energia por fonte eólica. Seus reflexos
atingem a paisagem, sendo compreendido sob a ótica objetiva de inserção de elementos novos
no ambiente, como também em uma vertente subjetiva, vinculada à perspectiva do observador
em a compreender como positiva ou não.
A paisagem por muito tempo foi concebida, exclusivamente, com base em seus
traços naturais, com mínima intervenção externa. Na atualidade, entretanto, é entendida por
seus traços naturais, a conexão deles com os indivíduos e as alterações surgidas ao longo de
sua história. Deixou de ser um pano de fundo dos monumentos patrimoniais construídos pelo
ser humano para se tornar a reunião de valores ou bens materiais e imateriais dotados de
relevância. Tornou-se uma paisagem cultural, em que se encontram vertentes da arte, da
história e do engenho humanos, a serem preservadas para a geração do presente e a do futuro.
No momento em que uma sociedade reconhece seus traços na paisagem e a percebe
como expressão de identidade, ela passa a assimilar o seu aspecto cultural (SALGADO,
2012). A paisagem cultural, segundo o art. 1º da Convenção para a Proteção do Patrimônio
Mundial, Cultural e Natural, agrupa as “construções isoladas ou reunidas que, em virtude de
sua arquitetura, unidade ou integração [...] têm valor universal do ponto de vista da história,
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da arte ou da ciência” (UNESCO, 1972). É a ação humana, em maior ou menor grau de
interferência, agindo sobre o meio ambiente natural (CASTRIOTA, 2009a).
Os bens culturais, por sua vez, representam, conjuntamente, obras do homem e da
natureza e “ilustram a evolução da sociedade humana e seus assentamentos ao longo do
tempo, condicionados pelas limitações e/ou pelas oportunidades físicas que apresenta seu
entorno natural e pelas sucessivas forças sociais, econômicas e culturais, tanto externas como
internas” (IPHAN, 2008, p. 13).
É inequívoco, portanto, que a implantação de um parque eólico em determinada
localidade alterará visualmente o local, principalmente pelo gigantismo atingido pelos
aerogeradores, e influenciará, de alguma maneira, a paisagem. O grau e as características da
repercussão das mudanças são parâmetros subjetivos, que deverão ser comunitariamente
resolvidos. A paisagem é sempre uma herança coletiva dos povos que historicamente atuaram
no ambiente natural e deixaram o seu legado (AB’SÁBER, 2003) e é sempre um
compromisso com a geração futura de remodelação apenas daquilo em que se verificar
verdadeiro sentido na caminhada histórica.
Enrique Leff (2012), analisando a relação do ser humano com suas criações,
conquistas, bem como com o comportamento perante a natureza, aponta que a história
[…] é produto da intervenção do pensamento no mundo. Só assim é possível dar o
salto para fora do ecologismo naturalista e situar-se no campo da ecologia política
para compreender o ambientalismo como uma política do conhecimento que se
realiza no campo do poder no saber ambiental e dentro de um projeto e reconstrução
social guiado por uma política da diferença e por uma ética da outridade (LEFF,
2012, p. 59-60).

É com tal precedente que se destaca a situação da energia eólica, pois se mostra uma
opção de geração de eletricidade em um mundo totalmente dependente dela e que precisa,
urgentemente, de uma produção energética menos impactante e não emissora de gases do
efeito estufa, sendo a fonte eólica uma alternativa viável neste quesito.
Os parques eólicos influem na paisagem, pois inserem em seu contexto geral novos
elementos, que terão outra leitura pelo observador. Os aerogeradores são itens novos, não
conhecidos e que agregam significado diverso para o ambiente em que forem colocados.
Assim, é preciso compreender que a paisagem é formada por três elementos, o geográfico, o
objetivo e o subjetivo, que se configuram, respectivamente, no espaço, na sociedade e na
percepção subjetiva, sendo interdependentes entre si.
As três esferas podem ser facilmente percebidas na definição da paisagem para as
diversas áreas do conhecimento. Para a História,
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[…] a paisagem é a estratificação do trabalho social que se sucede sobre o território.
Para a Psicologia é a impressão, a emoção despertada no homem pelo conjunto das
condições sensíveis do seu ambiente de vida. Para a Antropologia Cultural é a
manifestação exterior da atividade social, ligada às características dos instrumentos
culturais que as sociedades possuem (LEITE, 2006, p. 80).

A paisagem não é imutável, ao revés, é dinâmica e acontece na evolução social. É
mutante, mas não comporta perdas de significado que possam prejudicar o reconhecimento e
a identidade individual e coletiva. Qualquer modificação há de ser reconhecida no tempo pela
memória. Há que se ter uma abordagem de continuum, de motivo social e temporal relevante
para as modificações. A história da paisagem precisa ter um olhar de síntese, dentro de um
padrão holístico de apreciação (SILVA, F., 2011). “Trata-se de uma visão de conjunto, do
enlace de múltiplas variáveis, em uma duração sempre longa. Impõe-se para tal abordagem
holística, de conjunto, uma síntese para além das histórias particulares” (SILVA, F., 2011, p.
195).
O cenário paisagístico no âmbito das mudanças tecnológicas é, portanto, composto
de
[…] formas visíveis, duráveis, que lhe conferem certa estabilidade temporal e pela
trama parcialmente invisível da estrutura social. Se, de um lado, as formas visíveis
da paisagem podem dirigir as transformações sociais ou limitar as alternativas de
organização do território, de outro lado, as modificações da estrutura social criam
sempre novas necessidades, sugerem novas formas e redefinem os valores da
paisagem visível (LEITE, 2006, p. 82).

Para Milton Santos (2006, p. 67) a “paisagem é transtemporal”, alonga-se por toda a
temporalidade, possuindo objeto do passado e do presente, em uma “construção transversal”.
Perpassa todos os períodos, adquirindo vestígios de cada um; “o espaço é a sociedade” e a
paisagem, consequentemente, também o é.
A paisagem, portanto, resume em si uma visão integradora, na qual o passivo
paisagístico é entendido por meio das diversas ferramentas que o compõem, sejam elas
oriundas da geologia, da geografia, da arquitetura, da cultura ou da história (MOREL, 2014).
Assim, as políticas públicas relacionadas à opção energética devem levar em consideração
todos os aspectos envolvidos na decisão, inclusive o fator paisagístico.
O bem-estar geral das pessoas não reflete unicamente aspectos específicos sociais,
mas uma ideia de condições de vida plenas e meio ambiente sadio (natural, artificial, cultural
e do trabalho e patrimônio genético).
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Os governos devem priorizar a criação e a proteção de paisagens que têm valor para
a sociedade ali vivente, independente de seu valor econômico, pois elas terão
valores maiores, de natureza social e emocional, demonstrando assim, na prática, a
aplicação do desenvolvimento sustentável (CUSTÓDIO, 2014, p. 6).

A proteção desse bem, no entanto, fica fragilizada no ordenamento jurídico
brasileiro, pela carência de conceito e de norma específica que a delimite e possibilite a sua
tutela. O que temos é o Projeto de Lei nº 3.18860, iniciado na Câmara dos Deputados no ano
de 2012, que prevê resguardo à paisagem urbana, definindo-a como “a materialização por
excelência da indissociável união entre a cultura e a natureza” (BRASIL, 2012a).
Na justificação da PL 3.188/2012, que altera a Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001
(BRASIL, 2001), o Estatuto da Cidade, conta que
[…] o objetivo deste Projeto é estabelecer o direito à paisagem urbana, ordenandolhe diretrizes e objetivos. Para nós, proteger a paisagem urbana significa preservar
valores materiais e imateriais, que podem ser móveis ou imóveis e que contêm
algum valor paisagístico, ecológico, artístico, histórico, cultural, religioso,
arqueológico etc. (vide parágrafo único ao art. 38-A do Projeto). Isso porque a
paisagem é a materialização por excelência da indissociável união entre cultura e
Natureza (BRASIL, 2012a).

A proposta de lei sustenta ainda que a proteção legal à paisagem urbana é ainda
desconexa e descontextualizada, dependendo, nesse aspecto, “da sensibilidade por parte dos
aplicadores do direito” (BRASIL, 2012a).
A paisagem cultural foi chancelada por norma infralegal, na Portaria nº 127 do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN –, que em seu art. 1º
apresenta uma definição para a paisagem cultural brasileira como sendo “uma porção peculiar
do território nacional, representativa do processo de interação do homem como o meio
natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores” (IPHAN,
2009).
Conceito jurídico que facilite a efetividade da preservação, contudo, não existe. Na
própria CRFB, não há termo específico para a proteção da paisagem, o que se tem é a
expressão “paisagístico” (art. 216, inciso V) (BRASIL, 1988). A denominação exata aparece
somente no artigo que sistematiza as competências executivas (administrativas) (art. 23,
inciso III) (BRASIL, 1988), assim, fica relegada ao constituinte derivado a função de
normatizar a questão. Estar sob as atribuições do constituinte derivado, seja decorrente ou
reformador, não lhe retira importância ou lhe confere menor valia, entretanto, esse
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Projeto de Lei proposto pelo Deputado Federal Rogério Carvalho, do Estado de Sergipe, do Partido dos
Trabalhadores – PT.
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constituinte derivado ou o legislador precisam atuar, verdadeiramente, para agregar ao
arcabouço normativo um conceito eficiente para os objetivos propostos.
Doutrinariamente, o conceito existente mostra a complexidade, a polissemia e a
amplidão do bem jurídico cuja proteção se pretende. Por ele, destaca-se que a paisagem é um
[…] direito de terceira geração basilar, integrado tanto pela criação, quanto pela
proteção da estabilidade ou transformação física de seus elementos naturais e
culturais, levando-se em conta as percepções de todos os grupos sociais,
independentemente de raça, cor e classe, garantida, assim, sua mutabilidade e
evolução. Para isso, a paisagem deve ser construída possibilitando-se a participação
de todos, ainda que através de associações que representem os diversos interesses da
comunidade, de forma que expressem em debate público seus anseios. Em sendo um
bem comum, sua proteção é primordial para a garantia da paz social e da proteção de
identidades – tanto local, quanto nacional – e conhecimentos tradicionais nos
âmbitos da federação brasileira, das presentes e futuras gerações (CUSTÓDIO,
2014, p. 315-316).

A título de exemplo, cabe mencionar que idêntica situação ocorre no ordenamento da
República do Chile, em que não há uma norma que defina o que se deve entender por
paisagem, tampouco os elementos que a integram e que possam ser susceptíveis de proteção
pela legislação ambiental (HITSCHFELD, 2011). “Es nuestra opinión que esta carencia
podría no ser relevante frente a un derecho ambiental sólido y bien estructurado, y ante una
cultura ambiental profundamente arraigada en la ciudadanía; en la actualidad no contamos
con aquellas virtudes”61 (HITSCHFELD, 2011, p. 153).62
Destaca-se, lado outro, a realidade Europeia, que desde o ano de 2000 consolidou um
corpo normativo para toda a sua comunidade. A Convenção Europeia de Paisagem
(CONSELHO DA EUROPA, 2000) foi elaborada na cidade de Florença e estabelece os traços
norteadores do Direito à paisagem, direito humano de terceira dimensão

(também

denominado direito difuso). Por ela, a gestão da paisagem visa assegurar a sua manutenção
em uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, no “sentido de orientar e harmonizar as
alterações resultantes dos processos sociais, econômicos e ambientais” (art. 1º, alínea e – Das
Definições) (CONSELHO DA EUROPA, 2000), situação que pode ser perfeitamente
transposta à produção de energia em larga escala, como se pretende em parques eólicos.

61

É nossa opinião que esta carência poderia não ser relevante frente a um direito ambiental sólido e bem
estruturado e diante de uma cultura ambiental profundamente baseada na cidadania, entretanto, na atualidade não
contamos com estas virtudes (HITSCHFELD, 2011, p. 153, tradução nossa).
62
Não obstante isto, o RSEIA em seu art. 2 letra f) define zona de valor paisagístico como aquela “porção do
território, visualmente perceptível, que possui singular beleza cênica derivada da interação dos elementos que a
compõem”. Esta definição não apresenta quais são os elementos que compõe a paisagem, e parece apontar que
somente merecem proteção jurídica aqueles que possuem uma singular beleza derivada de componentes naturais,
devido à utilização das expressões território e beleza cênica (HITSCHFELD, 2011, p. 153, tradução nossa).
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No Brasil existe a Carta Brasileira da Paisagem, documento elaborado em 2010 pela
Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas – ABAP –, atendendo a um clamor da
Federação Internacional dos Arquitetos Paisagistas – IFLA (na sigla em inglês) –, durante o
seu Congresso Internacional, sediado no Rio de Janeiro. Deste resultou o texto em menção,
com doze princípios. A Carta Brasileira de Paisagem configura-se
[…] uma declaração de princípios éticos (que envolvem a ecologia, a justiça social e
as políticas culturais e econômicas de desenvolvimento) para promover o
reconhecimento, avaliação, proteção, gestão e planejamento sustentável de
paisagens em cada país, através da adoção de convenções (leis, acordos) que
reconhecem a diversidade paisagística e os valores locais, regionais e nacionais, bem
como os princípios e processos relevantes para salvaguardar os recursos da
paisagem (ABAP, 2010).

Caso existisse no ordenamento jurídico brasileiro uma definição de paisagem mais
simples e direta, seria o anteparo necessário para ações que pudessem lesar o direito difuso à
paisagem, e objetiva seria a aplicação de medidas administrativas e judiciais de proteção.
Sendo um direito difuso, a sua tutela pode ser oriunda da proteção conferida ao próprio ser
humano e à coletividade a quem o bem jurídico em destaque confere identidade,
pertencimento e memória.
A paisagem é termo polissêmico, e a sua percepção varia conforme a subjetividade
individual, por isso a inserção de novos elementos na paisagem passa pelo respeito ao outro e
ao direito à paisagem, conferido a cada um. Dessa maneira, antes de sua implantação, os
parques eólicos devem ser primeiro aceitos pela população atingida pela modificação na
paisagem, e seus reflexos devem ser observados, sopesados em suas características positivas e
negativas. Não se trata de uma “Escolha de Sophia”63, em que se tem que aceitar uma perda
de qualquer jeito: ou se perde a paisagem e seus traços identitários ou se perde a possibilidade
de produção de uma energia mais limpa. Pelo contrário, há que se ter uma opção consciente
acerca das repercussões da instalação dos parques eólicos e seus efeitos permanentes e
duradouros, lembrando sempre que não se perde a chance de se produzir eletricidade de forma
menos degradante, pois o espaço geográfico poderá sempre, antes da implantação, ser
alterado.

A expressão idiomática “Escolha de Sophia” remete-nos ao clássico romance com este mesmo nome, que se
passa na Segunda Guerra Mundial, em que a personagem central tem que decidir qual dos filhos irá salvar da
câmara de gás. Caso não decida, ambos irão morrer. Decidindo, salvará um deles, mas escolherá a morte de
outro. É uma opção que carrega, exclusivamente, dor e desgosto para quem a tomar. Traz em si uma discussão
filosófica subliminar sobre o bem e o mal. Na verdade, configura-se uma alternativa em que a única
possibilidade da personagem é o sofrimento. De qualquer maneira, o sofrimento far-se-á presente.
63
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Existem, no Brasil, vários locais com ventos de qualidade, e as fazendas eólicas estão
longe de possuir o bucolismo e o traço de patrimônio cultural conferido aos moinhos de vento
de outrora. Por isso o impacto visual que alcança a paisagem deve ser avaliado com a cautela
necessária à importância do bem. Os empreendimentos eólicos são verdadeiras indústrias de
produção de energia e devem respeitar a essência e a memória da população envolvida na
região de seu estabelecimento.
A paisagem e a produção energética são igualmente importantes para o ser humano.
A paisagem é direito difuso, e o acesso à energia, direito fundamental, ligado à dignidade da
pessoa humana e ao mínimo existencial.64 Assim, o equilíbrio entre ambas deve ocorrer por
meio de uma decisão participativa entre empreendedor, administração pública e população. A
opção precisa ser democraticamente construída.
Todos os aspectos devem ser interpretados em suas vertentes, não se permitindo
suprimir da análise e da opção democraticamente tomada qualquer fator positivo ou negativo.
Ressalta-se que a questão socioeconômica da produção de energia é sempre um parâmetro
importante, seja em suas nuances energéticas, trabalhistas ou mesmo turísticas, direta ou
indiretamente vinculadas ao empreendimento. Quanto a este último aspecto, há adeptos da
teoria de que os parques eólicos agregam valor turístico à localidade em que são implantados,
sendo este considerado um parâmetro socioeconômico significativo para o contexto decisório
acerca da opção energética.

6.3

Reflexos socioeconômicos

A energia eólica começou a despontar no Brasil com a edição da lei que criou o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA –
(GOLDEMBERG, 2014), pois deu o start para que os empreendedores percebessem e
aceitassem o mercado nacional como viável à produção da energia proveniente dos ventos.

Utiliza-se a expressão “dignidade da pessoa humana” acompanhando o texto constitucional. Mas trata-se de
um termo de significativa carga principiológica, e, dentro do perfil de desenvolvimento sustentável, deve ser a
expressão menos flexível substituída por “dignidade humana”. Esta última está voltada ao ser humano, seja ele
do passado, futuro ou do presente. Assim, confere-se proteção para aqueles que ainda não têm vida material, ou
seja, a geração do futuro (HABERMAS, 2004). A dignidade humana é elemento característico de todos os
indivíduos, como partícipes ou integrantes do ciclo da vida, independentemente de estarem no tempo presente ou
não. Tal ponderação acentua-se quando se têm como parâmetro analítico questões de Direito Ambiental, Direito
de Energia e Direito Constitucional.
64
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“A característica mais importante de uma usina energética é o custo da energia que
ela produz”, que é influenciado por diversos pressupostos, intrínsecos e extrínsecos à própria
atividade produtora (ROSA, 2015, p. 32). Os parques eólicos especificamente demandam
investimentos iniciais altos, que consistem em ações da fase de pré-projeto, exigindo estudos
de viabilidade financeira e técnica, estudo e avaliação ambiental, medição do local, licenças,
acordo e negociações para arrendamento das terras, entre outros. “Os principais custos do
projeto acontecem de um a dois anos antes de o projeto entrar em operação e englobam
equipamento, transporte e engenharia” (CEMIG, 2012, p. 90).
Além dos custos para a própria existência do parque eólico, tem-se o investimento no
principal equipamento, as turbinas eólicas, que até pouco tempo eram predominantemente
compostas de itens importados. A produção industrial dos aerogeradores e os custos
associados
[…] caíram substancialmente durante o período de 1980 a 2004, enquanto
aumentaram a qualidade e o tamanho dos aerogeradores. Além da melhoria técnica,
se pôde observar também uma redução de custos através de economias de escala,
resultantes da melhoria contínua do processo de fabricação e métodos de instalação
de produtos. A partir de 2004 a tendência de queda de preços das turbinas eólicas foi
interrompida e passou a subir até ter um pico em 2008, fruto de aumentos
significativos nos preços dos comódites usados no fabrico dos aerogeradores e, em
parte, devido à escassez de turbinas eólicas (SOUZA, 2016, p. 283).

Agora a realidade mudou, pois o custo dos equipamentos reduziu e itens são
produzidos no mercado interno. O que ainda amplia os custos iniciais de um projeto de
geração de energia pela força dos ventos são as ações socioambientais, que passaram a ter
maior destaque e mostrar-se mais complexas no processo de licenciamento ambiental. Assim,
no atual momento, os empreendimentos podem ser simplificados em quatro itens de custo
principais: transmissão e conexão; equipamentos e obras; ações socioambientais, preparo e
regularização do terreno; e outros investimentos (diretos e indiretos) (SOUZA, 2016).
Após a implantação, os custos de operação envolvem prevenção, manutenção e
reposição de equipamentos, despesas mensais com o valor negociado pelo arrendamento do
terreno e seguro (BRASIL, 2007). A despesa de manutenção das turbinas, em geral, já é
descrita pelo fabricante, sendo mais facilmente prevista no projeto financeiro inicial.
Como o custo dos estudos de impacto ambiental tem crescido e se tornado um vetor
importante no investimento de um projeto eólico, é de se observar que os seus parâmetros não
possuem base comum, variando conforme local, tipo de equipamento e qualidade dos ventos.
Enfim, cada empreendimento terá a sua demanda inicial de investimento.
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O arrendamento do solo, um dos investimentos iniciais de um projeto eólico, implica
a regularização dos terrenos, aumentando a renda da comunidade:
[…] o pagamento pode ser de mil reais mensais por torre instalada, feito diretamente
aos proprietários por um período mínimo de 20 anos. Como os empreendimentos
eólicos ocupam em média apenas 20% da área arrendada, os proprietários ainda
podem manter as atividades complementares que desejarem (SUGIMOTO, 2015,
p. 9).

A alternativa configura-se, portanto, com uma vantagem econômica significativa,
pois a maior quantidade de parques eólicos encontra-se no Nordeste do Brasil, região mais
pobre, possibilitando uma produção energética mais limpa e um avanço em qualidade de vida,
atendendo às dimensões informadoras do desenvolvimento sustentável (OLIVEIRA, 2012).
Outro fator é a ampliação de receitas fiscais para as prefeituras, com o Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza – ISS, e para os estados, com Programa de Integração Social – PIS,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Imposto sobre
circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, que se difundem, também, para outras partes
dos estados, e não somente para as regiões das fazendas eólicas.
A energia eólica gera benefícios socioeconômicos que coincidem com fatores
positivos comuns em outras fontes de energias renováveis. Podem-se destacar:
- desenvolvimento social e econômico: ampliação da indústria nacional,
oportunidades de emprego, redução da pobreza e pressão por migração urbana;
- redução da poluição do ar;
- abatimento do aquecimento global e potencial acesso ao mercado de carbono;
- diversificação da matriz energética com ampliação do uso dos recursos endógenos;
- diversificação de agentes;
- complementaridade energética com a hidroeletricidade, particularmente na região
Nordeste;
- descentralização da produção de energia;
- rapidez de implantação em larga escala (PEREIRA, 2012, p. 174).

O fator que realmente se destaca é a criação de empregos. A energia eólica substitui
“despesas com combustíveis fósseis ou nucleares por capacidade de trabalho humano”
(GOLDEMBERG, 2014, p. 82).65

“Baseado em estudos desenvolvidos em vários países europeus, o relatório do Greenpeace & GWEC (2010)
projeta que para cada novo MW instalado, são criados 14 novos empregos ao longo da cadeia produtiva da
energia eólica [...], considerando o cenário de produtividade de 2010. Esses números cairiam para 13 e 12
empregos em 2020 e 2030, respectivamente, com a otimização dos processos produtivos. Apenas na operação e
manutenção das fazendas eólicas são agregados 0,33 empregos para cada novo MW agregado. Aplicando esses
índices aos cenários já apresentados [...] para os horizontes de 2020 e 2030, o volume de empregos pode variar
de 525 mil a 810 mil, no cenário de referência; e de 1,4 milhão a 3 milhões no cenário avançado. Ainda segundo
esse estudo, os volumes de investimento poderiam variar, em 2020, de 50 a 200 bilhões de euros por ano,
considerando os dois cenários extremos” (PEREIRA, 2012, p. 176-177).
65
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No que tange à geração de empregos, três fatores devem ser analisados. O primeiro é
o investimento em capacitação para instalação e descomissionamento dos equipamentos,
objetivando a ampliação de postos de trabalho ocupados por

colaboradores

locais,

diminuindo, em consequência, a quantidade de trabalhadores de outras localidades. O
segundo fator está ligado à inovação e ao desenvolvimento tecnológico da região, bem como
a empregos estáveis e de alta qualificação, incentivando o estudo e o aprimoramento técnico
da população, que se vê estimulada a investir em uma educação especializada.
Derradeiramente, criam-se postos de trabalho denominados de Green Jobs, ou seja, empregos
verdes, cujas atividades envolvem benefícios sociais e práticas econômicas de baixo carbono
(SIMAS; PACCA, 2013). A produção da energia eólica, analisada em sua fase de operação,
não envolve consumo de combustíveis fósseis, com gastos relativamente previsíveis e de
pequena monta se comparados com os investimentos de implantação (PINHO, 2012).
Uma produção energética mais limpa é sustentável e configura-se como meio que
alia redução de impacto ambiental com crescimento econômico. O foco econômico da energia
eólica pode ser descrito por meio da sustentabilidade econômica, que “é a regularização do
fluxo de investimentos públicos e privados, a compatibilidade entre padrões de produção e
consumo, acesso e tecnologia, além da alocação e do manejo eficientes dos ativos naturais”
(AGUILAR; OLIVEIRA; ARCANJO, 2012, p. 8).
Na linha do exposto, verifica-se que a questão energética envolve diversas
contingências, entre elas, e, principalmente, os fatores econômicos e naturais. Não se pode
olvidar da relação com vida desenvolvida pelo ser humano e todos os demais fatores que se
interligam a esta realidade. A energia insere-se em diversos aspectos do cotidiano na
atualidade, não podendo ser eliminada. Deve existir, portanto, um equilíbrio e uma gestão
adequada entre os recursos naturais envolvidos, a retirar demanda e o consumo final de
energia.
Dentro da necessidade de uma integral estabilidade entre todos os elementos
envolvidos, Rivero (RIVERO, 2002, p. 184) descreve que no alvorecer
[…] humanidade, o equilíbrio necessário à existência de vida civilizada e coesão
social exige que o número de habitantes corresponda à disponibilidade de recursos
indispensáveis como alimento, água e energia. Todas as civilizações têm dependido
da disponibilidade desses elementos. Para os antigos gregos a terra, a água e o fogo,
fontes de alimento, saúde e energia, eram os elementos básicos para a vida. Eles
pensavam que sem alimentos, água e energia não existia viabilidade pessoal nem
coletiva na sua Pólis. Esta verdade fundamental permanece válida em nossos dias.
Porém, a visão tecnocrática alimentada pelo mito do desenvolvimento não percebe
esta verdade e, com isso, a viabilidade de muitos países pobres está em risco, já que
esses recursos essenciais à vida humana começam a ser escassos e caros em vista do
crescimento explosivo da população urbana.
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Assim, é primordial viabilizar-se a geração de energia com crescimento social e
econômico, além de proteção ambiental. Por essa razão, é importante romper com padrões
monopolistas, remodelar o sistema ensejando mais segurança e menor sobrecarga em um
único recurso natural.
A energia eólica é economicamente satisfatória, atendendo aos pilares do
desenvolvimento sustentável, além de investir em qualificação humana em regiões do Brasil
cujo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – não é favorável. Trata-se de uma opção
vencedora nos cenários atuais e no legado para as futuras gerações, compromisso e diretriz
explícita da CRFB (art. 225, caput) (BRASIL, 1988).

6.4

A viabilidade da energia eólica e a possibilidade de parques híbridos (eólicos e
fotovoltaicos): a aplicação de todo o estudo

A energia “é o sangue da vida na civilização industrializada” (HINRICHS;
KLEINBACH; REIS, 2014, p. 731). Não há possibilidade de se pensar a vida na
contemporaneidade sem consumo energético, e um consumo alto, portanto, a questão da
produção de energia ocupa os cenários econômicos, sociais, políticos e ambientais de
qualquer Estado.
No caso do Brasil, a diversificação da matriz geradora ou da fonte primária é um
caminho para manter a segurança do sistema, a confiabilidade do país neste setor e afastar o
temor do desabastecimento. Como já apontado, a energia eólica, por suas características de
intermitência, não há de ser, jamais, a base principal energética, mas possui metodologia,
tecnologia e espaço para ocupar o lugar de energia completar e, de fato, iniciar a
desconstrução do padrão hídrico de geração de eletricidade. “O uso do potencial dos ventos
conseguiu superar várias das restrições que travavam sua disseminação, transformando-se, em
muitas circunstâncias, no mais viável recurso renovável complementar aos existentes sistemas
de geração de eletricidade” (VEIGA, 2012, p. 16).
A política nacional de energia precisa encontrar-se em bases mais sólidas, com
opções ambientalmente mais corretas, dirigidas ao respeito ao princípio do desenvolvimento
sustentável, base intrínseca da CRFB, e ao direito ao próprio desenvolvimento inscrito na
Declaração Universal dos Direitos Humanos, delineados pela ONU em 1948, no art. 12:
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Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à
realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade
(ONU, 1948).

Para que se desenvolva uma política energética sustentável e forte e para que ela
torne-se realidade e perdure no tempo, são necessários estudos de qualidade, elaborados com
base no crescimento do país, devendo estar este amparado por um padrão energético viável e
eficiente. Para tanto, os cidadãos precisam compreender que todos se sujeitarão a mudanças
inevitavelmente: o custo da energia será ampliado, espaços geográficos serão cedidos para
exploração; ou seja, é preciso aceitar/reconhecer os riscos (de maneira informada e
consciente) e os benefícios envolvidos no cenário que se destaca. “A energia não é um fim em
si mesma, mas um meio para se atingir [sic] os objetivos de uma economia e um ambiente
saudáveis” (HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2014, p. 736).
No Brasil a energia eólica para produção de eletricidade tem destaque por ser
alternativa renovável e de reduzidos impactos socioambientais. Não se verifica retirada de
populações tradicionais da área afetada, como comumente ocorre em instalações hidrelétricas.
A terra pode, após a instalação do parque, ser utilizada para a agropecuária, e, na fase de
operação do sistema eólico,
[…] não há uso de combustíveis, o que resulta em ausência absoluta de emissões de
gases, particulados ou qualquer resíduo, como ocorre nas usinas termelétricas, tanto
as que utilizam combustíveis fósseis (óleo, carvão, gás etc.) como aquelas que usam
biomassa ou resíduos industriais ou urbanos (CUSTÓDIO, 2013, p. 258).

A remodelação do sistema que se pretende é a desconstrução derridiana, que, em
termos simplistas, aponta para a ruptura da violência existente em um sistema fechado que
sempre se apresenta como a única possibilidade para a compreensão da linguagem ou da
realidade. A desconstrução mostra “[…] violência autoritária de um sistema fechado que se
apresenta como única maneira de compreensão do real e não se mostra, de maneira alguma,
como mais uma construção da História das Construções [...], que é a História da Filosofia”
(HADDOCK-LOBO, 2014).
A abertura do sistema a novas alternativas e oportunidades demonstra a remodelação
pretendida e a libertação diante de um sistema que oprime novas alternativas e uma sociedade
mais sustentável. Por isso, o novo padrão não pode se encerrar em si mesmo, sob o risco de se
tornar fechado e lesivo ao pensamento aberto e ao ciclo constante de novas oportunidades,
possibilidades e pensamentos.
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Em análise aos padrões de justiça, Jacques Derrida (2010) argumenta sobre as
questões que se pretendem universais devem ser combatidas com um questionamento sempre
vivo. Tal pensamento pode e carece ser, analogicamente, utilizado para as políticas púbicas na
seara de energia:
[…] é preciso também saber que essa justiça se endereça sempre a singularidades, à
singularidade do outro, apesar ou mesmo em razão de sua pretensão à
universalidade. Por conseguinte, nunca ceder a esse respeito, manter sempre vivo
um questionamento sobre a origem, os fundamentos e os limites de nosso aparelho
conceitual, teórico ou normativo em torno da justiça é, do ponto de vista de uma
desconstrução rigorosa, tudo salvo uma neutralização do interesse pela justiça, uma
insensibilidade à justiça. Pelo contrário, é um aumento hiperbólico na exigência de
justiça, a sensibilidade a uma espécie de desproporção essencial que deve inscrever,
nela, o excesso e a inadequação (DERRIDA, 2010, p. 37).

A geração eólica de energia enquadra-se no perfil apresentado, pois se harmoniza,
como complementaridade, com a fonte hídrica e com parques híbridos – eólico-fotovoltaicos.
Além disso, atende à alteridade que se espera na solidariedade intergeracional, inerente ao
desenvolvimento sustentável, escopo máximo da atuação individual, coletiva, pública e
privada em um Estado Democrático de Direito como o brasileiro, diante dos referenciais
ambientais internos e internacionais assumidos.
A sazonalidade dos ventos é inversa à do regime hídrico, propiciando uma reunião de
valores interessantes para uma geração completar, já que a matriz brasileira é
predominantemente hidrelétrica. Tal reunião alternativa e adicional manterá o caráter
renovável e mais limpo da base energética. Isso sem contar que a expansão da energia eólica
permitirá um incremento na indústria do setor energético para produção dos componentes
elétricos, além da geração de oportunidades para mão de obra especializada em locais ainda
não expressivos nessas áreas do conhecimento e da criação de postos de trabalho.
O Brasil localiza-se em região geográfica do planeta de forte incidência solar,
podendo os parques eólicos ser duplamente aproveitados, em uma hibridização com a
produção fotovoltaica. Haveria, então, uma produção ininterrupta de energia, pois se geraria
energia fotovoltaica durante o dia e, no período noturno, produzir-se-ia energia eólica,
aproveitando as redes de distribuição e transmissão em dupla função.
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Figura 4 – Médias climatológicas sazonais de temperatura, precipitação e velocidade de
vento sobre o Brasil

Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (AMARANTE et al., 2001, p. 12).

Os parques híbridos são aqueles que, diante da disponibilidade de dois recursos
naturais fontes de energia, agregam as respectivas tecnologias em um único campo de
produção. A exemplo, a presente proposta pode tornar-se uma realidade viável no Brasil,
dependendo das proporções entre os investimentos em cada matriz, dos fomentos para a
produção e do valor do dólar no mercado globalizado, que influencia os investimentos
(HEINEMAN, 2007).
A proposta apresenta-se viável e atende ao padrão de diversificação contínua da
matriz energética. Não se paralisaria em uma única diversificação; haveria, em dialeticidade
com a fonte oriunda dos ventos, sem universalismos estagnantes, uma produção plúrima,
renovável e com menos impactos ambientais negativos. A proposta atende igualmente ao
modelo de desconstrução do padrão único e “pseudoadequado” (grandioso) e

ao
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desenvolvimento sustentável, pois o gasto energético é uma realidade que só expandirá com o
estilo de vida adotado na contemporaneidade e com o aumento populacional.
O Brasil caracteriza-se pela riqueza e pela diversidade de recursos naturais,
especialmente de fontes primárias de energia. Tem plenas condições de se organizar política,
social e ambientalmente para regimes de produção e consumo em diálogo com a natureza,
podendo construir, em razão de suas condições privilegiadas, uma economia de baixo carbono
(OLIVEIRA, 2012), ou seja, aquela que reduz sensivelmente a emissão de gases do efeito
estufa, tóxicos ao sistema natural como um todo e que prejudicam principalmente o controle
do clima na Terra.
A transição para o desenvolvimento sustentável
[…] começa com o gerenciamento de crises, que requer uma mudança imediata de
paradigma, passando-se do crescimento financiado pelo influxo de recursos externos
e pela acumulação de dívida externa para o do crescimento baseado na mobilização
de recursos internos, pondo as pessoas para trabalhar em atividade com baixo
conteúdo de importações e para aprender a “vivir con lo nuestro” (SACHS, 2008,
p. 17).

O desenvolvimento sustentável é, de fato, um “desafio planetário”. Saber utilizar-se
de suas vocações regionais e delas retirar, respeitando ciclos naturais, tudo de que se precisa
depende de conscientização ambiental, que, notadamente, ainda é precária, em que pese o
sucesso do trabalho realizado pela ONU nos últimos tempos. O desenvolvimento há que ser
“multidimensional” e reunir ideias-força em seu conceito: a “apropriação efetiva de todos os
direitos humanos, políticos, sociais, econômicos e culturais, incluindo-se aí o direito coletivo
ao meio ambiente” (SACHS, 2009a, p. 59-60). O desenvolvimento sustentável deverá
organizar em si, também, o já descrito duplo valor ético de “solidariedade sincrônica com
todos os passageiros da nave espacial Terra e de solidariedade diacrônica com as gerações
futuras” (SACHS, 2009b, p. 14).
A energia eólica é uma alternativa interessante para o mercado, a geografia, a
natureza e a sociedade brasileira. Não é a solução para todas as questões, visto que qualquer
atividade antrópica produz impactos, entretanto, há que, de maneira lúcida, fazer opções, e a
energia dos ventos é um caminho viável para o início da diversificação da matriz e para uma
energia complementar.
O que ainda exige atenção e gera custos expressivos é a questão das redes de
transmissão e armazenamento. Não se trata, porém, de uma especificidade da energia eólica e,
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sim, da produção elétrica nacional.66 Assim, o armazenamento é um fato que requer atenção
nos sistemas eólicos em razão da dificuldade de planejamento da energia produzida, uma vez
que os ventos têm grandes alterações em seu comportamento. Uma pequena demanda em um
dia ou uma noite pode exigir das concessionárias ajustes e controle das turbinas, ocasionando
sobras que podem ser acumuladas em grandes baterias, as quais, contudo, descarregam
rapidamente com uma demanda elevada (HINRICHS; KLEINBACH; REIS, 2014).
Independentemente do armazenamento – que sabidamente não permite a
tranquilidade dos reservatórios das usinas hidrelétricas –, já que o vento não pode ser
acumulado, as alterações de geração da energia eólica demandam a existência de redes fortes
e não sobrecarregadas. Isso significa dizer que são necessários sistemas elétricos com elevado
potencial de curto-circuito, para não comprometer a distribuição, a própria rede e a segurança
do abastecimento.
A variabilidade de potência de saída da energia eólica torna-se mais relevante à
medida que sua penetração no mercado se amplia. Acima de 10% da geração do sistema,
ensejará a adoção de novas estratégias de despacho e controle na rede para que se mantenha
segura e confiável (CEMIG, 2012). Assim, trata-se de questão que precisa ser avaliada e
desenvolvida, para que a energia eólica possa crescer sobre bases

de

confiabilidade

energética, atendendo concomitantemente aos padrões de proteção ambiental.
O desafio do planejamento energético é formular uma estratégia competitiva para
expansão do sistema elétrico, que atenda à demanda esperada, com nível de
confiabilidade adequado para o suprimento, e que minimize os riscos técnicoeconômicos e socioambientais dessa expansão (OLIVEIRA, 2012, p. 64).

Todas as variantes devem ser analisadas, mas os impactos ou as dificuldades
tecnológicas não podem ser apontados como obstativos, porque questões nevrálgicas também
surgiram e existem na produção de energia por hidrelétricas, mas, nem por isso, deixou-se de
investir neste setor. Nesse sentido, o Brasil necessita preocupar mais com a produção
científica e tecnológica, incentivar com políticas públicas o desenvolvimento de tecnologias
em energia eólica e outras renováveis para diversificar a sua base energética e competir, em
um mercado globalizado, com igualdade de condições diante de países desenvolvidos. Trata“O sucessivo aproveitamento da energia eólica, já com vista à instalação de mais de 15 GW até 2019, somente
pelo mercado regulado, e com quase 90% deste total na região Nordeste, implica em [sic] contínuo
redimensionamento da Rede Básica dessa região. Isto ocorre dado à necessidade de escoar a energia dos parques
já licitados e de fornecer folga ao sistema elétrico de transmissão para conexão de futuros empreendimentos,
visto que a maior parte do potencial eólico brasileiro se encontra na região Nordeste e ao fato de que os maiores
centros de carga estão presentes nas regiões Sul e Sudeste. Neste sentido, já foram efetuadas expansões na rede
de transmissão, e se realizam contínuos estudos de ampliação sob responsabilidade da EPE [Empresa de
Pesquisa Energética]” (SOUZA, 2016, p. 280).
66
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se não só de segurança energética, mas, sobretudo, de garantia da soberania nacional
(OLIVEIRA; DETOMI; MENEGHIN, 2013). “É necessário envolvimento de doutores e
mestres, que sejam agentes ativos de inovação, no setor privado, onde a inovação realmente
deve acontecer, a exemplo do que ocorre em nações hegemônicas” (OLIVEIRA; DETOMI;
MENEGHIN, 2013, p. 46). Não se trata de responsabilizar apenas um setor, o da inovação, da
ciência exata, mas de assumir a responsabilidade de todos perante os problemas sociais e
difusos.
“O sucesso da sustentabilidade do Brasil depende [sic] sobremaneira da eficácia do
ordenamento jurídico que privilegie a inovação” (OLIVEIRA; DETOMI; MENEGHIN, 2013,
p. 37). Portanto, são urgentes a regulação e a existência de um sistema jurídico apto a
trabalhar em todos os âmbitos com a questão energética e suas repercussões sociais
(legislativas, administrativas e judiciais).
É na abertura do sistema, na abertura da linguagem a ser observada no mundo dos
fatos e pelo Direito, ciência que regula a vida em sociedade, que se deve perceber a
interpretação que está além do escrito, das regras literalmente dispostas, buscando na
hermenêutica formas de perceber e reconstruir a Ciência em prol das necessidades. Para
Derrida (2014, p. 427):
Aqui ou ali, discernimos a escritura: uma partilha sem simetria desenhava de um
lado o fechamento do livro; do outro, a abertura do texto. De um lado a enciclopédia
teológica e segundo o seu modelo, o livro do homem. Do outro, uma rede de traços
marcando o desaparecimento de um Deus extenuado ou de um homem eliminado. A
questão da escritura só se podia iniciar com o livro fechado. A alegre errância do
graphein era então impossível. A abertura ao texto era a aventura, o gasto sem
reserva.
E contudo não sabíamos nós que o fechamento do livro não era um limite entre
outros? Que é apenas no livro, voltando constantemente a ele, tirando dele todos os
recursos, que nos seria necessário indefinidamente designar a escritura de alémlivro?

É na destruição dos padrões vigentes que se devem buscar modelos novos, mais bemadaptados às necessidades humanas e aos compromissos assumidos na atualidade. Todos
devem ser vetores do progresso e da sustentabilidade, todos são corresponsáveis pela proteção
do meio ambiente, e ele é, sempre, direta ou indiretamente, influenciado pelas opções
energéticas ou econômicas.
Trata-se de um direito subjetivo a busca de melhoria na qualidade de vida, de bemestar. A sociedade é dinâmica; os sistemas devem estar abertos a interpretações. O Direito
deve ser reconstruído e repensado constantemente, uma vez que edificado em razão das
necessidades demonstradas pela sociedade. Assim,
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[…] considerado como concepção teleológica, colocado no meio do mecanismo
caótico dos fins, dos anseios e dos interesses humanos, deverá, sem cessar, procurar
o melhor caminho e, quando o tiver encontrado, deverá quebrar a barreiras com que
se deparar no percurso. Tal qual a evolução da arte e da linguagem, a do direito é,
sem a menor dúvida, uniforme, e determinada pela lei, mas difere bastante da
linguagem, no modo e na forma de conduta (VON IHERING, 2014, p. 42).

A energia eólica é uma alternativa mais limpa, cujo recurso primário encontra-se
disponível abundantemente em padrões que a tecnologia reputa adequados. A sociedade
precisa participar, e a academia deve demonstrar com seus trabalhos o que existe, na ótica de
suas pesquisas, e o que pode mudar em marcos regulatórios, no regime jurídico, e apresentar,
em uma hermenêutica aberta a outras ciências, o motivo e as razões das opções sistêmicas,
jurídicas e administrativas, que conduziram a realidade para o cenário em que se encontra
hodiernamente.
A sociedade brasileira mantém-se refém de um padrão monopolístico econômico que
se difundiu em diversas searas, alcançando a produção energética, com modelo pautado no
extrativismo e no uso exclusivo do potencial mais abundante e, logicamente, mais simples de
ser usado. Não se atentou aos ciclos naturais e a todas as formas de vida (humanas ou não)
existentes e influenciadas pelas decisões.
A energia eólica e a sua dialeticidade com outras matrizes, inclusive a matriz
principal (hidrelétrica), seus reduzidos impactos negativos e o domínio tecnológico de
geração demonstram a viabilidade de sua inserção de maneira mais ampla no mercado para
garantia da segurança do abastecimento, do direito fundamental de acesso à energia e do
direito difuso a um meio ambiente sadio, para a geração do presente e as futuras gerações,
conforme garante a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 225, caput)
(BRASIL, 1988).
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS: OU CONSIDERAÇÕES INICIAIS PARA A
ABERTURA DE UMA NOVA PERSPECTIVA ENERGÉTICA E AMBIENTAL

O Direito é uma ciência a posteriori que regulamenta e organiza a vida em sociedade
tornando-a viável coletivamente, garantindo um equilíbrio dentro de suas vertentes, ganhando
cada vez mais destaque, principalmente, diante da complexificação presenciada nos três
últimos séculos. Frisam-se, nesse aspecto, as mudanças coletivas observadas nos 300 últimos
anos desde a Revolução Industrial e nos seus impactos, diretos e indiretos, causados à
sociedade e ao meio ambiente.
O estilo de vida alterou-se completamente, os bens de consumo trouxeram bem-estar
e qualidade de vida, mas, também, modificaram o contrato social e

apresentaram

preocupações que, até então, a história não havia mostrado como importantes. Entre elas,
destacam-se as questões ambientais e a produção energética.
As opções administrativas e as suas implicações jurídicas não estão imunes às
influências culturais e históricas, que vão tecendo um fio condutor lógico e concatenado de
ações e decisões que não podem ser interpretadas isoladamente, existindo todo um contexto
que lhes confere sustentação. É sobre tais influências, de caráter determinante na geração de
energia no Brasil, que se trabalhou no presente estudo.
A vida humana não existe sem consumo de energia, e a vivência social na
contemporaneidade não se sustenta mais sem uma demanda significativa por esse bem. A
lógica do cenário descrito encontra-se no formato do percurso temporal desenvolvido pelo ser
humano (relação do homem no tempo), além da sua influência no âmbito cultural e nas
decisões alcançadas ao longo do caminho, inclusive em perspectiva antropológica. Por isso,
para compreender a questão energética da atualidade, há que se analisar uma vivência coletiva
com escolhas de ordem histórica, mas, sobretudo, gerencial e cultural para se obter resposta
acerca das opções tomadas nessa seara.
Não há alternativas sociais que não se pautem em uma construção de mentalidade da
época e de características de formação política de determinado país ou região. Com o Brasil
não é diferente, a concentração na produção de hidroeletricidade muito diz sobre uma cultura
econômica monopolista, originária do extrativismo colonial pautado na ótica mercantilista e
acumuladora, que concentrava atenção na facilidade de acesso e na abundância momentânea.
Não se dedicava à construção de alternativas que pudessem incrementar, avançar ou gerar
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facilidades, pois da colônia retirava-se o futuro da metrópole e não se edificava valores e
estabilidade para o amanhã.
Guardadas as devidas proporções, a realidade, em uma leitura cum grano salis, é
possível perceber, empiricamente, que o traço monopolista postergou-se ao longo dos 500
anos da trajetória brasileira, após a chegada portuguesa. Desde a colônia, sempre houve, de
maneira bem particularizada, um único elemento que alavancasse a economia, característica
mantida pela produção de energia desde a lenha que, com muita dificuldade, cedeu espaço
para o petróleo e para as hidrelétricas, que se perpetuaram no tempo e na realidade do país.
As usinas hidrelétricas, por sua vez, são um caso ainda mais contundente, pois, além
de adentrarem na cultura da unicidade existente no país, ainda se destacaram pela abundância
do recurso hídrico no território nacional que gerou uma sensação de estabilidade. A realidade
ganhou proporções ainda maiores, por ser essa fonte primária reputada, durante muito tempo,
como um bem inesgotável.
Assim, uniu-se um perfil cultural com uma ideia que não se mostrou real, como o
avanço da ciência e o aperfeiçoamento do conhecimento científico nas searas naturais e da
biologia.
Frisa-se que o Brasil, já no Império, concedeu, de forma vanguardista, patente para a
produção de energia eólica, e a tecnologia não obteve destaque ou continuidade, confirmando
a premissa de que as inovações não são a tônica na história do país.
As energias alternativas ganharam destaque quando na década de 1970, na
Conferência de Estocolmo, todo o mundo é alertado sobre a grave situação acerca do
equilíbrio planetário em relação às questões ambientais e dá-se início a uma busca, pela
maioria dos Estados, por alternativas para contornar o problema destacado e que, em sentido
amplo, representa a própria sobrevivência humana na Terra.
Tem-se mais de 40 anos da Conferência e o Brasil recolheu-se, por muito tempo, sob
o argumento de que a sua energia é de base renovável, não emissora dos gases do efeito
estufa, principal mote até hoje para a produção energética nacional. Acontece que a lição
central apresentada em Estocolmo não foi somente sobre questões climáticas, e sim sobre a
proteção do meio ambiente, alicerce de uma sadia qualidade de vida que precisa ser
preservada para a geração do presente e para as futuras gerações, destacando a ideia de um
direito de fraternidade que se descortinou na terceira dimensão nos direitos humanos. Foi um
momento intenso de conquistas científicas e de incremento nos valores humanísticos.
O ser humano teve a certeza de que o sucesso de uma nação dependia da segurança
traçada ao longo do caminho, denominada desenvolvimento sustentável, que é lapidada em
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aspectos econômicos, sociais e ambientais, alongando-se para as esferas políticas e jurídicas.
Desse conceito, nenhum país pôde olvidar-se, posteriormente ao encontro da ONU em 1972,
mesmo aqueles que não ratificam acordos, protocolos ou convenções, pois os seus objetivos e
discussões tornam-se públicos a cada reunião internacional.
O paradigma mundial restou alterado, e o Brasil mostrou-se ciente de suas
responsabilidades, internas e externas, ao estabelecer em sua Lei Fundamental de 1988
normas que a elevaram, no contexto temporal de sua promulgação, à Constituição mais
evoluída na proteção da natureza, além de frisar o compromisso com a sustentabilidade do
desenvolvimento, bem como com a cooperação entre os povos. Objetivamente o país, por
meio de seus constituintes originários, ávidos pela mudança, pela liberdade e pelo progresso
político e social, sabia da necessidade de uma mudança no comportamento ambiental e nas
demais questões que reflexamente poderiam atingir seu equilíbrio (ou homeostase, se
compreendermos o meio ambiente como um sistema vivo aberto e único).
Mesmo com o destaque conferido pela norma constitucional, o novo padrão
ambiental não atingiu a produção de energia, que continuou focada fortemente na geração
pela hidroeletricidade. Não se despertou para as consequências da sobrecarga em um único
recurso natural e nas suas externalidades, principalmente, nos efeitos sinergéticos das
hidrelétricas. A realidade apontada torna-se mais expressiva no momento em que o país
propõe uma mudança na matriz energética com a edição do PROINFA e seu maior destaque
se dá para as Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs –, que reproduzem o sistema hídrico
outrora existente em menor escala de geração e de impactos, estes últimos quando analisados
isoladamente.
Vê-se, portanto, que a diversificação pretendida não se fez real, pois a variação
verificada ocorreu exclusivamente na forma de produção da energia, mantendo-se a mesma
fonte hídrica. Antes, a produção ocorria com grandes reservatórios, com grandes potências e
em quedas d’água. Agora, a geração ocorre com reservatórios menores, com potência
reduzida e no formato de fio d’água.
Em que pese menção do PROINFA à biomassa e à energia eólica, a alteração da base
energética brasileira não aconteceu efetivamente. A energia eólica começa a despontar na
realidade do país nos últimos anos, sendo a principal vertente de enfoque para o começo de
uma remodelação da matriz energética, ante as características e o ciclo de ventos no território
nacional.
Todo o sistema de transmissão e distribuição é baseado e ainda perdura vinculado a
uma energia de potência constante originária das hidrelétricas. Não houve modificações para
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se adequar o sistema de forma ampla. A população reconhece as UHs como geradoras de
eletricidade, desconhecendo os parques eólicos, fotovoltaicos, a energia das marés e os
elementos naturais possíveis de serem utilizados na biomassa, como o bagaço da cana, lixívia,
lenha, beterraba e outros tantos. A questão, portanto, liga-se com a própria educação
ambiental e passa pela abertura do olhar da coletividade para o novo momento que se destaca
– o do compromisso com uma melhor qualidade de vida e de um bem-estar que seja
sustentável para o planeta.
As mudanças precisam ser apresentadas e discutidas em verdadeira participação
democrática, para que se avaliem os entendimentos favoráveis e contrários de cada
empreendimento. Não há atividade antrópica que não gere impactos ambientais e, igualmente,
não há atuação empresarial sem benefícios externos. Por tais motivos, é preciso sopesar
referidos aspectos e, nesta pesquisa, mostra-se interessante o começo da diversificação pela
fonte eólica, em razão dos ventos no território nacional, bem como da possibilidade de
instalação de parques mistos (híbridos).
Volta à tona a indagação primeva, problema sob o qual se debruçou o presente
estudo: qual a influência do padrão histórico-cultural de desenvolvimento econômico na
elaboração e implementação das políticas públicas ambientais e nas opções acerca da matriz
energética nacional, principalmente, na dificuldade de inserção de fontes alternativas, entre
elas a fonte eólica?
Observa-se que a questão envolve a abertura de um padrão produtivo já enraizado na
cultura do brasileiro e que precisa ser combatido para o respeito ao desenvolvimento
sustentável, alicerce mundial para qualquer atividade humana após a década de 1970. O
desenvolvimento sustentável pressupõe um foco em melhorias tecnológicas e industriais, mais
conforto para a população, mas se preocupa, também, com a manutenção da qualidade
ambiental e de uma vida sadia da geração do presente e do futuro. Institui uma solidariedade
intergeracional e um compromisso em entregar o planeta para as próximas gerações em
condições habitáveis, assim como se recebeu.
Mais uma vez, destaca-se o envolvimento da população e da realidade de que a
energia, na vida atual, é direito fundamental do indivíduo, necessária ao crescimento do país,
à credibilidade do mercado interno, ante os parâmetros externos e para a segurança dos
empreendimentos.
Manter-se monopolista, ou com traços marcantes de monopólio na produção, é
laborar contrariamente ao crescimento responsável do país e na direção oposta ao
compromisso do desenvolvimento sustentável. Surge, assim, a necessidade de abertura das
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interpretações e de ampliação da leitura que se faz sobre as opções gerenciais de produção
energética no país, tornando-se necessária a remodelação de seus contornos, nos moldes da
desconstrução, teoria do conhecimento ou teoria filosófica da linguagem que é usada
analogicamente para sustentar a necessidade de sistemas abertos de abordagens. Não se trata
de aberturas momentâneas, marcadas quase como rupturas de padrões e que se mostram como
sistemas enclausurados enquanto não sobrevém uma nova abertura. Ao revés, aponta para a
instalação de sistemas constantemente abertos a plúrimas interpretações e concessões de
significados sociais em que, para Derrida, o filósofo não se veja preso em seu próprio sistema
de ideias. A preocupação central concentra-se em temas caros à civilização atual e concentrase em posturas éticas e políticas.
Vê-se que os sistemas fechados e, em aproximação interpretativa, os referenciais
monopolísticos tolhem o crescimento coletivo. No cenário ambiental, econômico e social
atual, colocam em risco o equilíbrio natural e a segurança do abastecimento energético. Por
essa razão, a teoria da “Desconstrução” do franco-argelino Jacques Derrida vem ao encontro
da concepção científica apresentada na ideia de modificação da geração energética, buscando
uma diversificação da matriz produtiva.
Como se pode vislumbrar, o traço monopolista econômico brasileiro, e, por
consequência, de produção energética, é oriundo do formato histórico e, principalmente, da
maneira em que foi colonizado o país, perdurando de maneira inconsciente nas decisões
posteriores e na maneira de se encarar a economia nacional. Não se pretende de forma alguma
vilipendiar a cultura do país, seus traços identitários, ao contrário, busca-se descrever a
realidade marcada por esse referencial e, por meio da importância que significou, mostrar que
a realidade do momento é outra, deixando o parâmetro de 500 anos fixado em nossa história.
Analisa-se o Direito Ambiental em sua completude não apenas com a proteção dos
recursos naturais, mas, também, dos artificiais e culturais, motivo pelo qual os caminhos
históricos percorridos são respeitados, entretanto, precisam ser reanalisados e verificada a sua
pertinência hodierna.
A realidade indica uma insustentabilidade do padrão monopolista apresentado pelo
Brasil no momento atual. Precisa-se de diversificação na seara energética para uma proteção
nacional em âmbito geral.
Com diversidade resguardar-se-á o aspecto ambiental de externalidades negativas,
pois serão mais pulverizadas e ensejarão menos sobrecarga sobre um único recurso natural.
Verificar-se-á mais segurança econômica para investimentos empresariais no território
nacional, bem como crescimento social advindo das melhorias regionais abrangidas pelos
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investimentos industriais. Depreende-se que uma matriz energética múltipla irá agregar valor
e garantir segurança e crescimento nacionais.
É preciso interligar as características econômicas brasileiras com a produção
energética, mostrar o significado dessa conexão na cultura da coletividade e compreender que
o paradigma deve ser alterado, uma vez que a realidade atual, seja social, econômica ou
ambiental, não mais comporta essa vertente de unicidade.
O sistema deve abrir-se a outras possibilidades mais condizentes com um
desenvolvimento sustentável e apresentar-se constantemente aberto, preservando a
dialeticidade, as inovações, a participação democrática e a verdadeira leitura social,
construída, paulatinamente, sobre os eventos do mundo.
Dentro da linha desenhada, verifica-se, empiricamente, por meio do método
descritivo-indutivo, que o Estado brasileiro possui traços históricos monopolistas no aspecto
econômico, advindos, sobretudo, da concepção mercantilista, atributo da colonização do país.
O cenário internacional e os conhecimentos científicos subsequentes mostram-se como
antíteses para as características descritas, exigindo um comportamento nacional diferente e
comprometido com o desenvolvimento sustentável para a garantia da sadia qualidade de vida
das gerações presentes e futuras.
A síntese que é possível fazer redunda na necessidade imediata de uma leitura aberta
das possibilidades brasileiras e na utilização dos diversos potenciais colocados à disposição
pela natureza, sem sobrepor ou impactar especificamente algum deles.
A sugestão assinalada indica para um início do uso da energia eólica, já
descortinando o cenário para parques mistos, demonstrando que a perspectiva precisa ser
plúrima para o adequado respeito às difusas responsabilidades ambientais e democráticas com
o uso e gestão da coisa pública.
A hipótese é mais um repensar da situação energética e da sua importância no estilo
de vida criado pelo ser humano, adequando-os aos padrões jurídicos nacionais e
internacionais, do que, propriamente, apontar como caminho único de recomeço por meio da
energia eólica.
Almeja-se ter mostrado a imprescindibilidade de uma forma alternativa e, ao mesmo
tempo nova, de gestão da produção energética, sob padrões menos opressores e menos
instáveis. Eis a principal contribuição que se pretende com a pesquisa ora realizada.
A produção eólica fica como uma possibilidade, sempre dentro de uma leitura aberta
e livre de amarras, como uma conjuntura ideal, momentânea, para a formação de uma
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estrutura democrática e segura dentro dos pilares sustentáveis, norte da vivência e convivência
entre os povos do presente e as gerações do futuro.
Ficam, especialmente, as reflexões sobre a realidade energética que se revela neste
momento no Brasil e a inevitabilidade de uma mudança no cenário observado. Não se pode
mais continuar dentro dos parâmetros existentes. É imperativo que novos trajetos sejam
percorridos para uma maior qualidade de vida, social e ambiental, bem como para se obter
uma real segurança energética no país.
Caso a energia eólica não atenda às premissas dos gestores, o destaque central da
proposta é refletir sobre a realidade atual, destacando nela seus componentes culturais e
buscando respeitá-los, porém, superá-los para se ter uma melhor qualidade de alimentação
energética no país.
O cerne é a abertura de caminho por meio de uma análise reflexiva dos fatos e não
apontar a solução precisa ou exata sobre o que fazer.
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