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XXVII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI SALVADOR – BA

DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO I

Apresentação

A obra que ora temos a honra de apresentar se revela como fruto de mais um evento 

patrocinado pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI) 

que reúne os pesquisadores da área do Direito e organiza os maiores eventos acadêmicos 

ligados à Ciência Jurídica.

Os artigos são oriundos do XXVII Encontro Nacional do CONPEDI, com o tema central: 

Direito, Cidade Sustentável e Diversidade Cultural, que foi realizado na cidade de Salvador, 

Estado da Bahia, nos dias 13 a 15 de junho de 2018, sediado pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA).

Os professores ora signatários ficaram responsáveis pela Coordenação do Grupo de Trabalho 

intitulado “DIREITO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTALISMO I " e pela organização 

desta obra.

Assim, no dia 14 de junho de 2017, os quinze artigos ora selecionados, após avaliação feita 

por pares, pelo método double blind review, pelo qual cada artigo é avaliado por dois 

pareceristas especialistas na área com elevada titulação acadêmica, foram apresentados 

oralmente por seus autores e, como forma de dar publicidade ao conhecimento científico, 

compõem o presente livro.

O leitor encontrará discussões sobre os seguintes temas: agroecologia e agricultura familiar; 

saneamento básico e acesso a água; desobediência à Convenção 169 da OIT, política 

ambiental da União Europeia e o setor energético brasileiro; parques eólicos; a questão dos 

resíduos sólidos e sua política nacional; conhecimentos tradicionais, biodiversidade e 

propriedade intelectual; a questão da vaquejada; proteção dos direitos territoriais indígenas 

no Brasil; aspectos práticos da teoria do risco integral; poluição sonora; políticas públicas 

para o desenvolvimento nacional sustentável; e aspectos teóricos da responsabilidade civil e 

da teoria do risco abstrato.

No primeiro artigo, intitulado “Agroecologia e Agricultura Familiar: Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Avanços Tecnológicos”, Greice Kelly Lourenco Porfirio de Oliveira e Nivaldo 

dos Santos, discutem os problemas da subnutrição, fome e degradação do meio ambiente, 

oriundos da produção rural de alimentos, bem como os problemas decorrentes do cultivo 



voltado a exportação pautado na monocultura, o alto uso de herbicidas e a figura do 

desenvolvimento sustentável no setor rural como forma de atender aos preceitos da soberania 

alimentar, do crescimento tecnológico e econômico, com reflexões pela sociedade nacional e 

mundial.

O segundo artigo, apresentado por José Fernando Vidal de Souza, intitulado “Considerações 

sobre saneamento básico e a fixação da tarifa pela prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água” debate a questão do acesso à água potável como garantia do direito à 

vida, nos âmbitos local e global, assim como as características principais do saneamento 

básico, na modalidade da prestação dos serviços de água tratada, o sistema tarifário previsto 

na Lei nº 11.445/07 e a fixação da tarifa e eventuais reajustes, diante da legislação 

consumerista e das agências reguladoras dos serviços de saneamento.

Em seguida, o artigo intitulado, “Uma questão de moradia e seletividade: o acesso a água na 

cidade de Manaus”, da lavra de Carla Cristina Alves Torquato e Erivaldo Cavalcanti e Silva 

Filho continua a discutir a questão da água como elemento cultural e objeto de disputas, na 

cidade de Manaus, onde se verifica o acesso precário à água, em várias localidades, em 

decorrência da existência de ocupações irregulares, em áreas ambientais de proteção 

permanente, além da segregação sócio espacial nos critérios na distribuição de água no 

município tornando visível a ocorrência do fenômeno da espoliação urbana.

No quarto artigo, Renan Robaina Dias, apresenta “A desobediência à Convenção 169 da OIT 

na implantação do projeto Caçapava do Sul, artigo no qual se discute se os povos tradicionais 

do Quilombo de Palmas, localizado no município de Bagé, às margens do rio Camaquã, estão 

sendo previamente consultados sobre a implementação do Projeto Caçapava do Sul, que visa 

à exploração mineral em área vizinha àquela comunidade, tal como determina a Convenção 

169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

No quinto artigo, “A política ambiental da União Europeia e as Estratégias para o setor 

energético brasileiro”, Jacson Roberto Cervi, discute as políticas energéticas no Brasil em 

perspectiva comparada com a União Europeia (EU), compor um quadro que identifica 

avanços e entraves que impedem a concretização integral da política energética brasileira e 

sugere alternativas alinhadas com a noção de cidadania participativa. Metodologicamente, o 

trabalho apoia-se no método dialético.

O sexto artigo “Desafios da gestão integrada: caso das eólicas na bacia do baixo Jaguaribe

/CE”, de Deborah De Andrade Aragão Linhares e Emanuela Guimarães Barbosa Costa trata 

da exploração dos recursos naturais e dos desafios da gestão integrada na cidade de Aracati, 



litoral leste do Ceará, que possui grandes campos de dunas movimentadas por ventos 

constantes que ensejaram a instalação da energia eólica, gerando mudanças no arranjo 

produtivo da região.

Na sequência, João Ricardo Holanda do Nascimento e Alexandre Antonio Bruno Da Silva, 

nos brindam com o artigo “A política nacional de resíduos sólidos como impulso ao 

desenvolvimento dos catadores brasileiros” que trata das condições de vida dos catadores 

brasileiros, a partir da análise sociológica apresentada por Jessé de Sousa, na obra a “Ralé 

Brasileira” e do conceito de desenvolvimento sustentável, defendido por Amartya Sen, tudo 

para apreciar a política nacional dos resíduos sólidos vigente no país e seus mecanismos 

tendentes à inclusão social e econômica dos catadores.

O oitavo artigo de Francisco Roberto Dias de Freitas, intitulado “Meio Ambiente: o caso dos 

resíduos sólidos no município de Crato/CE” se dedica ao estudo dos resíduos sólidos no 

município de Crato CE, levando em conta os aspectos econômico, social, jurídico, ambiental 

e das tecnologias de tratamento dos resíduos sólidos domiciliar na referida localidade.

O nono artigo, “Conhecimentos tradicionais, biodiversidade e propriedade intelectual, de 

Saulo José Casali Bahia e Marta Carolina Gimenez Pereira trata da proteção à propriedade 

intelectual, da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais e visa demonstrar a 

complexidade da problemática envolvendo a defesa do meio ambiente equilibrado para a 

presente e futuras gerações, e da proteção ao conhecimento e comunidades tradicionais, 

garantindo a permanência de sua expressão diferenciada e a participação na riqueza derivada 

da sua história e transmissão de conhecimento acumulado, analisando, ainda, a quebra de 

patentes e do licenciamento compulsório.

No décimo artigo, Sheila Cavalcante Pitombeira e Rebeca Costa Gadelha da Silveira 

apresentam “A ficção da ponderação dos princípios no caso da vaquejada: backlash e 

retrocesso em pauta”, que trata do caso da vaquejada e das práticas cruéis aos animais, 

explicitada pelo STF na ADI 4983/CE e do efeito backlash oriundo a partir da promulgação 

da Emenda nº 96/2017, diante dos princípios da proteção ao meio ambiente, previstos no 

texto constitucional vigente.

Dando continuidade, Aline Andrighetto apresenta o artigo “Direitos territoriais indígenas no 

Brasil: um paradigma de resistência”, que analisa os fatores discriminantes contra os povos 

indígenas, em especial o povo Kanela e a violação de seus direitos, frente à visão 

desenvolvimentista, bem como a prevenção de crimes de atrocidade, a partir de documento 

elaborado pela Organização das Nações Unidas.



O décimo segundo artigo, “ Existe o abandono da teoria do risco integral na 

responsabilização civil ambiental? Ponderações ao agravo regimental ao recurso especial 

1.210.071/RS”, de Victor Vartuli Cordeiro e Silva e Vivian Lacerda Moraes examina as 

discussões sobre o risco criado e o risco integral, a partir da decisão proferida no Agravo 

Regimental ao Recurso Especial 1.210.071/RS.

O décimo terceiro artigo de Simone Velloso Carneiro Rodrigues, “Os ‘ruídos’ do 

desenvolvimento urbano: o caso da Linha Vermelha” cuida da poluição sonora, em especial 

dos impactos ambientais causados pela propagação de ruídos urbanos na Linha Vermelha, 

localizada na cidade do Rio de Janeiro.

O décimo quarto artigo “Políticas públicas para o desenvolvimento nacional sustentável: a 

experiência do estado de São Paulo nas contratações públicas sustentáveis” apresentado por 

Daisy Rafaela da Silva e Jarbas José dos Santos Domingos se dedica a examinar a 

implementação de políticas públicas destinadas à promoção de contratações públicas 

sustentáveis e o ordenamento jurídico que rege tais contratações públicas, a partir das 

medidas adotadas no Estado de São Paulo nas últimas décadas.

No último artigo, “Uma construção necessária do conceito de dano ambiental futuro: 

responsabilidade civil e teoria do risco abstrato”, Deilton Ribeiro Brasil e Vinicius de Araújo 

Ayala promovem reflexão sobre a construção do conceito de dano ambiental e a releitura do 

instituto da responsabilidade civil, bem como a imposição de obrigações de fazer e não fazer 

ao agente da conduta, a partir da aplicabilidade dos princípios da prevenção, precaução, 

equidade intergeracional e o da teoria do risco abstrato.

Com isso, o nosso desejo é que todos tenham uma boa e agradável leitura.

Prof. Dr. José Fernando Vidal de Souza

Universidade Nove de Julho (UNINOVE)

Profª. Dra. Norma Sueli Padilha

Universidade Católica de Santos e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

Prof. Dr. Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)



Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 8.1 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



1 Pós Doutorando pela UPF, com bolsa CAPES. Doutor em Direito pela UNISC, com estágio doutoral na 
Universidade de Sevilha. Professor do PPGD da URI. Pesquisador. Advogado.
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A POLÍTICA AMBIENTAL DA UNIÃO EUROPEIA E AS ESTRATÉGIAS PARA O 
SETOR ENERGÉTICO BRASILEIRO

ENVIRONMENTAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND THE 
STRATEGIES FOR THE BRAZILIAN ENERGY SECTOR

Jacson Roberto Cervi 1

Resumo

Este trabalho se ocupa das políticas energéticas no Brasil em perspectiva comparada com a 

União Europeia (EU). Investiga-se as contribuições do Direito para os necessários avanços 

nas políticas públicas para definição de uma matriz energética segura, acessível e sustentável, 

orientados por uma estratégia de longo prazo rumo a uma economia hipocarbônica. No seu 

conjunto, a abordagem comparativa procura compor um quadro que identifica avanços e 

entraves que impedem a concretização integral da política energética brasileira e sugere 

alternativas alinhadas com a noção de cidadania participativa. Metodologicamente, o trabalho 

apoia-se no método dialético.

Palavras-chave: Direito ambiental, Política energética, Sustentabilidade

Abstract/Resumen/Résumé

This paper deals with energy policies in Brazil in perspective compared to the European 

Union (EU). It investigates the contributions of the Right to the necessary advances in public 

policies to define a secure, accessible and sustainable energy matrix, guided by a long-term 

strategy towards a low carbon economy. Taken together, the comparative approach seeks to 

create a framework that identifies advances and obstacles that impede the full realization of 

Brazilian energy policy and suggests alternatives that are in line with the notion of 

participatory citizenship. Methodologically, the work is based on the dialectical method.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Environmental law, Energy policy, Sustainability
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INTRODUÇÃO 

 

 A dimensão e complexidade dos problemas ambientais, ao colocarem em risco 

não apenas a sustentabilidade do sistema econômico, mas as formas de vida, dentre elas, 

a sobrevivência da raça humana, exige um compromisso de todos.  

Desde a Conferência de Estocolmo, passando pela do Rio-92, Johanesburgo, 

Quioto e, mais recentemente, pela Conferência de Paris, a UE tem se destacado no campo 

ambiental, tanto por sua composição comunitária quanto no marco legislativo e na 

efetivação de políticas públicas de defesa e proteção do meio ambiente. Por essa razão, o 

presente trabalho visa, através de estudo comparado entre a política energética Europeia 

e brasileira, estabelecer pontos comuns e questionar a estratégia brasileira para o setor 

energético. 

Atualmente, a energia que move o Brasil provém, em maior parte, de fontes não 

renováveis, a exemplo do petróleo e derivados. No entanto, o percentual das fontes 

renováveis é um dos mais elevados do mundo, com previsão de aumento até 2030, 

priorizando-se a expansão das hidrelétricas e da biomassa. Essa constatação gera algumas 

dúvidas quanto à capacidade das atuais políticas públicas no âmbito energético de 

alcançar os seus objetivos, principalmente no que diz respeito à redução das emissões de 

gases que provocam efeito estufa. Outro problema, derivado da opção energética fundada 

em megaprojetos de hidrelétricas, reside nos graves impactos ambientais e conflitos 

sociais gerados.  

Essas são algumas das questões que fazem do tema “energia” assunto da pauta 

atual dos governos e que merecem a atenção de todos. Em vista disso, no presente artigo, 

se abordará, em perspectiva comparativa, a estrutura de organização, gestão e 

planejamento do setor energético brasileiro e europeu. Tendo em vista tanto as forças 

como as deficiências, se buscará investigar no que o Direito pode contribuir para a melhor 

definição de políticas públicas de geração, transmissão e distribuição de energia mais 

segura, acessível e sustentável, como estratégia de longo prazo rumo a uma economia de 

baixas emissões de gases causadores do efeito estufa.  

Ao confrontar a situação do Brasil com a Europa não se pretende importar ideias 

e fórmulas prontas, mas contrastar as alternativas que o próprio Brasil vêm construindo 

com as tendências verificadas na UE, particularmente quanto às seguintes variáveis: 

composição da matriz energética, participação dos cidadãos nas decisões sobre política 
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energética, legitimidade social das políticas energéticas, acesso à informação e inclusão 

social proporcionada pelas políticas energéticas. Como se pode antever, a situação 

brasileira e europeia apresenta semelhanças do ponto de vista formal, porém é bastante 

diferente em aspectos práticos e contextuais.  

 

1. Democracia ambiental e a política energética europeia 

 

A UE, originariamente criada com o objetivo de uma união econômica, 

atualmente, pode ser considerada uma comunidade que compartilha políticas públicas e 

cidadania. A instituição da Comunidade Europeia, desde o princípio, baseia-se nos 

princípios do Estado democrático de direito, sendo este um dos principais requisitos para 

a adesão de novos países.  

 Os primeiros tratados que instituíram a Comunidade Econômica Europeia, não 

contemplaram políticas ambientais, por serem vistas como entraves ao desenvolvimento 

econômico. Porém, o agravamento dos problemas nessa área, atingindo extensões que 

não respeitavam fronteiras entre os Estado, demonstrou a incapacidade das leis nacionais 

para tratar da questão, o que tornou necessário a adoção de mecanismos de cooperação 

intergovernamental. Assim, na década de setenta, reconheceu-se na necessidade de uma 

política comunitária de meio ambiente era uma necessidade fundamental e legítima. 

(BRAVO, 2009, p. 397). 

 Desde então, a União Europeia vem desenvolvendo novas políticas de atuação em 

matéria ambiental, definindo novos marcos legislativos e atuando de forma destacada 

também em nível global, em especial no que diz respeito ao aquecimento global e as 

mudanças climáticas. O Tratado da União Europeia em mais de uma oportunidade deixa 

evidente essa postura, desde o seu preâmbulo, quando expressa a determinação de 

promover o progresso econômico e social dos seus povos, com base no princípio do 

desenvolvimento sustentável e da coesão e proteção do ambiente, a exemplo dos artigos 

3º, 4º e 21. (UNIÃO EUROPEIA, 1992, p. 15, 17, 18 e 28). 

A partir do Tratado de Maastricht, firmado em 1992, o meio ambiente deixou de 

ser considerado algo isolado dentro das políticas comunitárias. O Tratado sobre o 

funcionamento da União Europeia, no seu artigo 191, baseado nos princípios da 

precaução, da ação preventiva e do poluidor-pagador, estabelece os objetivos da política 

da União no que diz respeito ao meio ambiente.  
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A Europa, na medida em que busca estreitar os laços entre os países membros, em 

7 de dezembro de 2000, através do Parlamento Europeu, proclama a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. Por meio desta Carta, objetivou dar maior visibilidade, 

reforçar a proteção e uniformizar os direitos fundamentais da comunidade europeia, 

observando as tradições constitucionais e obrigações internacionais comuns dos Estados-

membros. Ao lado de direitos tradicionalmente reconhecidos como dignidade, liberdade 

e igualdade, a proteção ambiental também fez parte do elenco de direitos fundamentais, 

considerando-se que “todas as políticas da União devem integrar um elevado nível de 

proteção do ambiente e a melhoria da sua qualidade, e assegurá-los de acordo com o 

princípio do desenvolvimento sustentável”, conforme artigo 37 da citada Carta. (UNIÃO 

EUROPEIA, 2010A, p. 403) 

Diante disso, pode-se afirmar que, atualmente, ao menos em nível de legislação e 

no âmbito da União Europeia, o direito a um meio ambiente saudável é reconhecido como 

um direito humano fundamental. Como assinala Antônio-Enrique Pérez Luño, os direitos 

humanos consistem em um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento 

histórico, refletem as exigências da dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais 

devem ser positivadas pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. 

Porém, conforme adverte o referido Autor, ao analisar a questão do meio ambiente 

enquanto fim constitucional dos estados de direito, a importância que hoje representa a 

garantia constitucional do meio ambiente não pode revestir-se na ilusão de que essas 

normas tenham solucionado as ameaças contra o equilíbrio ecológico, as quais podem ter 

sua eficácia limitada por fatores alheios ao direito. (PÉREZ LUÑO, 2008, p. 24) 

Atualmente, encontra-se em marcha o Sétimo Programa Geral de Ação Ambiental 

para 2020 em matéria de Ambiente, adotado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 

da UE em novembro de 2013. (UNIÃO EUROPEIA, 2013C, p. 2) 

O programa identifica três áreas prioritárias onde é necessária uma maior ação 

para proteger a natureza e reforçar a resiliência ecológica, intensificar o crescimento 

hipocarbônico e eficiente na utilização dos recursos e reduzir as ameaças à saúde e ao 

bem-estar humanos relacionadas com a poluição, as substâncias químicas e os impactos 

das alterações climáticas. O novo programa possui uma base sólida e inclui um “quadro 

de viabilização” com os próximos quatro objetivos prioritários para ajudar a Europa a 

cumprir estas metas, quais sejam: 1) melhor aplicação da legislação; 2) melhor 

informação. 3) mais investimento e de melhor qualidade para o ambiente; e, 4) integração 
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plena dos requisitos e considerações ambientais noutras políticas. (UNIÃO EUROPEIA, 

2013C, p. 3) 

Na realidade, a aplicação dos princípios e das políticas ambientais, no âmbito da 

UE, também encontra óbice na resistência dos Estados em compartilhar 

responsabilidades, fruto da prevalência de interesses econômicos e de um entendimento 

equivocado a respeito da autonomia nacional em detrimento da aplicação da legislação 

ambiental. A eficácia de qualquer ação em prol do meio ambiente, requer que os estados 

cumpram com suas responsabilidades e incorporem as Diretivas da UE. Na atualidade, o 

que se observa são numerosos casos de descumprimento da legislação ambiental, o que 

tem levado a proposições de medidas mais drásticas em matéria de meio ambiente, 

inclusive com a opção da proteção penal, a exemplo da Diretiva 2008/99 do Parlamento 

Europeu e do Conselho. (BRAVO, 2009, p. 400). 

Digno de nota que o atual Programa Ambiental Europeu reconhece também a 

importância de um maior acesso público à informação e à justiça no que diz respeito às 

questões ambientais.  

 

As medidas da União Europeia destinadas a melhorar o ambiente contam com 

um vasto apoio dos cidadãos. Uma sondagem de opinião pan-europeia 

realizada em meados de 2011 revelou que mais de 90% dos inquiridos 

consideram que o ambiente é uma preocupação pessoal importante. Quase 

nove em cada dez apóiam o financiamento pela União Europeia de atividades 

mais respeitadoras do ambiente e mais de oito em cada dez consideram que a 

legislação europeia é necessária para proteger o ambiente no seu próprio país. 

As preocupações ambientais mais evocadas foram a poluição das águas, o 

esgotamentos dos recursos naturais e o aumento dos resíduos. (UNIÃO 

EUROPEIA, 2013C, p. 4) 

 

Essa ampla aceitação, por parte dos cidadãos europeus, de medidas em prol da 

melhoria da qualidade do ambiente deriva de um processo altamente democrático na 

elaboração e adoção da legislação ambiental. Além do aparato institucional visando a 

ampla difusão de informação confiável em matéria de meio ambiente, a Comissão 

Europeia, antes mesmo de apresentar qualquer proposta legislativa, procede a amplas 

consultas às autoridades nacionais, organizações não governamentais e ao público em 

geral, oportunizando assim a manifestação e ponderação dos mais diversos pontos de 

vista o que, somado à sólida base de dados científicos, tem favorecido tanto a elaboração 

de normais mais eficazes quanto efetivas.   

A UE, consciente da necessidade de maior efetivação da legislação ambiental, o 

que depende da participação mais ativa da população, buscou desenvolver instrumentos 

que viabilizem tal desiderato, dos quais se destaca a Convenção da Comissão Econômica 
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para a Europa das Nações Unidas sobre o acesso à informação, à participação pública no 

processo de decisão e o acesso à justiça em matéria ambiental, mais conhecida por 

“Convenção de Aarhus”. Com base jurídica nos artigos 191 a 193 do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia1 (TFUE) dita Convenção, firmada em 1998, com 

entrada em vigor em 30 de outubro de 2001, parte da premissa de que, quanto maior a 

conscientização e envolvimento das pessoas com as questões ambientais, mais efetiva 

será a proteção do ambiente. (UNIÃO EUROPEIA, 2001, p. 1) 

O Programa Geral de Ação Ambiental para 2020 em matéria de Ambiente, 

atualmente em vigor na UE, possui dentre seus objetivos prioritários o de alcançar até 

2020 uma economia hipocarbônica, eficiente na utilização dos recursos, verde e 

competitiva. Para isso, prevê a necessidade de investimentos em políticas integradas, 

fundadas em estratégias horizontais e de cooperação internacional, que considerem os 

custos ambientais das atividades econômicas. O novo Programa possui uma preocupação 

especial com os impactos provenientes das alterações climáticas, consistindo a política 

energética um dos principais exemplos de integração da política ambiental, em especial 

com as políticas econômica e social. 

No que diz respeito à energia, o TFUE define os objetivos da política energética, 

quais sejam: 

 

Artigo 194º 

1. No âmbito do estabelecimento ou do funcionamento do mercado interno e 

tendo em conta a exigência de preservação e melhoria do ambiente, a política 

da União no domínio da energia tem por objetivos, num espírito de 

solidariedade entre os Estados-membros:  

a) Assegurar o funcionamento do mercado da energia;  

b) Assegurar a segurança do aprovisionamento energético da União;  

c) Promover a eficiência energética e as economias de energia, bem como o 

desenvolvimento de energias novas e renováveis; e 

d) Promover a interconexão das redes de energia. (UNIÃO EUROPEIA, 1992, 

p. 60) 

 

                                                 
1 Artigo 191.o: 1. A política da União no domínio do ambiente contribuirá para a prossecução dos seguintes 

objetivos: a preservação, a proteção e a melhoria da qualidade do ambiente; a proteção da saúde das pessoas; 

a utilização prudente e racional dos recursos naturais; a promoção, no plano internacional, de medidas 

destinadas a enfrentar os problemas regionais ou mundiais do ambiente, e designadamente a combater as 

alterações climáticas.(...) 

Artigo 192.o: 1. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, adotarão as ações a 

empreender pela União para realizar os objetivos previstos no artigo 191.o. (...) 

Artigo 193.o: As medidas de proteção adotadas por força do artigo 192.o não obstam a que cada Estado- 

Membro mantenha ou introduza medidas de proteção reforçadas. Essas medidas devem ser compatíveis 

com os Tratados e serão notificadas à Comissão. (...) (UNIÃO EUROPEIA, Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, 2012, p. 59-60). 
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O mesmo dispositivo legal, em seu número 2, considera algumas áreas da política 

energética como sendo de competência compartilhada, visando a definição de uma 

política energética comum para a UE. Essa nova forma de tratar a política energética 

aborda desde a preservação e melhora do meio ambiente, quanto a garantia de segurança 

no abastecimento e de funcionamento do mercado. A partir do citado dispositivo, a 

política energética na UE é convertida em políticas transversal, que visa imprimir o 

desenvolvimento do mercado interno, a busca de solidariedade entre os Estados-membros 

e acessível a todos os cidadãos europeus, independentemente de sua localização 

geográfica. (BRAVO, 2011, p. 33) 

Muitos são os desafios que a Europa enfrenta diante do tema da energia e incluem: 

1) aumento da dependência das importações; 2) diversificação limitada; 3) preços 

elevados e voláteis; 4) crescente demanda energética global; 5) os riscos em matéria de 

segurança; 6) as crescentes ameaças decorrentes das alterações climáticas; 7) o progresso 

lento em matéria de eficiência energética; 8) os desafios colocados pela crescente quota-

parte de energias renováveis; e 9) a necessidade de uma maior transparência, integração 

e interligação dos mercados energéticos. (UNIÃO EUROPEIA, 2014A, p. 1) 

Uma série de medidas foi e está sendo tomada para a realização dos objetivos da 

política energética no âmbito da União Europeia, tanto voltadas para a realização do 

mercado interno quanto para o fortalecimento das relações externas no domínio da 

energia, a exemplo do aprimoramento da segurança, do aprovisionamento energético, da 

promoção da eficiência energética, do melhor aproveitamento dos recursos energéticos 

endógenos da UE, incluindo as fontes renováveis de energia, além de fomento de projetos 

de investigação, desenvolvimento e demonstração de novas fontes energéticas mais 

limpas, seguras e eficientes. (UNIÃO EUROPEIA, 2014A, p. 2-4)  

Em março de 2006, foi publicado o Livro Verde da Estratégia europeia para uma 

energia sustentável, competitiva e segura, o qual indica a forma para a UE alcançar seus 

objetivos econômicos sociais e ambientais. O Livro Verde apresenta sugestões e opções 

para a Europa ingressar em uma nova era da energia, servindo de base para a definição 

de uma nova política energia. Esse quadro, claro e flexível, contém seis domínios de ação 

prioritários para os quais a Comissão propõe medidas concretas a fim de pôr em prática 

uma política energética europeia: 1) realizar o mercado interno da energia; 2) 

solidariedade entre os Estados-membros; 3) cabaz energético mais sustentável, eficiente 

e diversificado; 4) posicionar a UE na vanguarda da luta conta as alterações climáticas e 
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das tecnologias de energias mais limpas; 5) investigação e inovação ao serviço de política 

energética; e, 6) política energética externa. (UNIÃO EUROPEIA, 2006, p. 6-18) 

Em 2007, o Conselho Europeu e a Comissão da União Europeia aprovaram uma 

série de objetivos energéticos. No que diz respeito às mudanças climáticas e à energia, 

visam atingir até 2020 redução nas emissões de gases com efeito de estufa equivalente a 

20% (vinte por cento) em comparação aos níveis registrados em 1990, satisfazer 20% 

(vinte por cento) das necessidades energéticas a partir de fontes de energia renováveis e 

aumentar em 20% (vinte por cento) a eficiência energética. Contudo, indispensável 

também a redefinição dos instrumentos então vigentes para alcançar uma energia 

competitiva, sustentável e segura. (BRAVO, 2011, p. 36-37)  

Nesse sentido, a UE lançou em 2010 a mais recente estratégia para o crescimento, 

a “Europa 2020”. No que diz respeito à temática ambiental, reconhece na política 

energética um fator fundamental para a promoção do crescimento inteligente (economia 

baseada no conhecimento e na inovação), sustentável (economia mais eficiente em termos 

de utilização dos recursos, mais ecológica e mais competitiva) e inclusivo (economia com 

nível elevado de emprego que assegure coesão social e territorial).  Estas três prioridades 

se reforçam mutuamente e proporcionam uma visão da economia social de mercado da 

Europa para o século XXI. (UNIÃO EUROPEIA, 2010B, p. 13) 

Com esta abordagem, apoiada na coesão económica, social e territorial, a UE 

entende possível prosperar economicamente em um mundo hipocarbônico e de recursos 

limitados, impedindo a degradação ambiental. Das iniciativas emblemáticas que visam 

estimular os progressos no tema do clima/energia, destaca-se «Uma Europa eficiente em 

termos de recursos», com o objetivo de apoiar a transição para uma economia 

hipocarbônica que utiliza de forma eficiente todos os recursos, dissociando crescimento 

económico da maior demanda por recursos e de energia, reduzir as emissões de gás 

carbônico, aumentar a competitividade e promover uma maior segurança energética. 

Também a iniciativa «Uma política industrial para a era da globalização», tem por 

finalidade estabelecer uma política industrial moderna parra enfrentar os desafios da 

globalização, da crise econômica e a adaptar métodos de produção e os próprios produtos 

a uma economia hipocarbônica e competitiva, transformando os desafios em novas 

oportunidades comerciais. (UNIÃO EUROPEIA, 2010B, p. 19-21) 

A busca por uma maior coordenação das políticas econômicas nacionais, apoio 

financeiro via orçamento plurianual e uma ampla participação da sociedade. Nesse último 

aspecto, a estratégia envolve empresas, sindicados, ONGs e os próprios cidadãos, via 
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Comitê Diretor, dotado de amplas redes de organizações sociais de toda a Europa. Graças 

a essa ampla participação das autoridades regionais e locais, dos parceiros sociais e da 

sociedade civil, alguns resultados dessas iniciativas já podem ser sentidos, a exemplo da 

utilização mais eficiente dos recursos naturais, por parte dos consumidores e produtores, 

em todas as áreas relevantes, a exemplo da proposta apresentada pela CE que visa rever 

as normas obsoletas que regem a tributação da energia da UE, buscando reestruturar o 

modo de tributação do setor a fim de corrigir distorções e incentivar a eficiência 

energética, a utilização de fontes de energia mais limpas e o consumo de produtos mais 

respeitadores do meio ambiente, além de evitar distorções de concorrência no mercado. 

(UNIÃO EUROPEIA, 2013B, p. 8-11) 

Uma vez constatado o registro de bons progressos no cumprimento das metas para 

2020, em 27 de março de 2013, a Comissão publicou um Livro Verde intitulado “Um 

quadro para as políticas públicas de clima e energia em 2030 (COM(2013)0169), o qual 

inaugurou o debate a respeito dos objetivos e políticas pós 2020.  Aproveitando-se desses 

progressos significativos das políticas em matéria de energia e clima para 2020, 

inspirando-se nos ensinamentos trazidos pela mesma, o estudo propõe melhoramentos, a 

exemplo de uma maior interação entre as atuais metas de redução de gases do efeito estufa 

e o aumento de fontes de energias renováveis e eficiência energética, reconhecendo que 

as mesmas, por si só, não implicarão na maior competitividade e segurança no 

aprovisionamento. (UNIÃO EUROPEIA, 2013A, p. 8-13) 

Em 24 de Outubro de 2014, o Conselho Europeu estabeleceu um “Quadro de ação 

relativo ao clima e à energia para 2030”, aprovando uma meta vinculativa de, pelo menos, 

40% (quarenta por cento) de redução interna de emissões de gases com efeito de estufa 

até 2030 em comparação com os valores de 1990, uma outra meta também vinculativa de 

pelo menos 27% (vinte e sete por cento) para a quota-parte das energias renováveis 

consumidas na UE em 2030 e, uma terceira meta, essa indicativa, de pelo menos 27% 

(vinte e sete por cento) em nível da UE para o aumento da eficiência energética em 2030 

em relação às projeções do consumo futuro de energia com base nos critérios atuais. 

(UNIÃO EUROPÉIA, 2014B, p. 2 e 6) 

Além disso, essa política de médio prazo leva em considerações outras iniciativas 

de prazo mais alongado.  Através da Comunicação número COM(2011)0885, também 

conhecida como “Roteiro para a Energia 2050”, a UE analisa os desafios e oportunidades 

de uma economia hipocarbônica competitiva a longo prazo. Questões de ordem 

ambiental, associadas à competitividade do mercado, segurança e qualidade dos serviços 
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prestados a preços acessíveis, tornam o tema da energia de grande complexidade e a 

demandar políticas de longo prazo, afinal, a energia a ser utilizada, os edifícios e os 

veículos de 2050, estão sendo projetados e construídos no momento presente. Diante 

disso, não obstante as muitas incertezas e variantes que naturalmente se apresentam em 

toda e qualquer tentativa em prever o futuro2, o mercado necessita de políticas claras que, 

ao menos, ofereçam aos investidores algum grau de certeza e segurança de retorno quanto 

aos investimentos em energias limpas, já que os resultados nesse setor também levam 

tempo a surtir efeitos. (UNIÃO EUROPEIA, 2011, p. 2-3)  

O “Roteiro 2050” inaugura o debate a respeito do melhor caminho a seguir para 

se alcançar uma sociedade hipocarbônica. Não obstante as incertezas e obstáculos que se 

fazem presentes, a análise das políticas ambientais europeias, seja de curto, médio ou 

longo prazos, deixam evidente a necessidade de uma maior democratização no trato das 

questões ambientais, como condição de efetividade das mesmas, bem como demonstram 

a tendência de migração de um sistema centralizado, alimentado por fontes de 

combustíveis fósseis, para mecanismos alternativos de produção energética, caracterizado 

por novas tecnologias, unidades descentralizadas, de menores impactos ambientais e 

oriundas de fontes renováveis, a exemplo da energia hídrica, eólica, solar  e bioenergia.  

 

2. A estratégia brasileira em matéria de meio ambiente e a sustentabilidade 

socioambiental do planejamento energético brasileiro 

 

Enquanto a UE possui uma forte dependência energética de fontes não renováveis 

e do mercado externo, situação que torna imprescindível o desenvolvimento de uma nova 

matriz energética, o Brasil, a exemplo de toda a América Latina, se defronta com dilemas 

em que as questões ambientais se chocam com a necessidade de superação das urgências 

sociais de um continente em desenvolvimento, dependente da exploração primária dos 

recursos naturais, rumo à autossuficiência em matéria de energia.   

Com baixo índice populacional (se comparado aos países do hemisfério Norte), a 

América Latina ainda mantém inexplorada boa parte da biodiversidade dos ecossistemas, 

a exemplo da Amazônia, os quais possuem importância vital para o equilíbrio ambiental 

                                                 
2 Essas incertezas e variáveis, quanto ao assunto da política energética no âmbito da UE, incluem o ritmo 

de crescimento econômico, maior ou menor êxito da redução global das emissões, a evolução geopolítica, 

variação de preços da energia no mercado mundial, o desenvolvimento de novas tecnologias, a 

disponibilidade de recursos naturais, com destaque para as reservas de combustíveis fósseis, mudanças 

sociais e a opinião pública. (UNIÃO EUROPEIA, 2011, COM 885 final, p. 3) 
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do Planeta. Assim, a busca de uma matriz energética acessível e segura, tanto do ponto 

de vista econômico quanto ambiental, pode representar uma oportunidade de 

desenvolvimento sustentável, desde que se promova um debate multidisciplinar, com 

sopesamento e inter-relação das variáveis técnicas com as questões políticas e sociais, 

que se entrecruzam, em busca de uma convergência estratégica, a qual deve ser negociada 

de maneira livre e independente, sem cair nas tradicionais relações de subordinação. 

(ESTENSSORO, 2011, p. 19-20) 

No cenário brasileiro, toda e qualquer política ambiental, da Política Nacional de 

Meio Ambiente à Política Energética Nacional, passando pela Política Nacional de 

Águas, é orientada segundo os princípios do desenvolvimento sustentável, da prevenção, 

precaução, informação, participação e cooperação internacional. Esse quadro normativo 

considera também as demais políticas públicas econômicas e sociais, a exemplo dos 

sucessivos Programas de Aceleração do Crescimento, políticas de saúde e saneamento 

básico e demais ações que visam a inclusão social e a erradicação da pobreza.  

Na condição de País signatário da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, o Brasil tem a obrigação de elaborar e atualizar periodicamente o 

Inventário Nacional de Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de 

Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal. Motivado pelos 

compromissos assumidos, institui-se a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC), conforme Lei nº 12.187/2009 e regulada pelo Decreto nº 7.390/10. (BRASIL, 

2010, p. 1-3) 

Levantamentos mais recentes em âmbito global, desenvolvido por organismos 

internacionais e com maior tradição no acompanhamento das emissões de gases de efeitos 

estufa do que os mecanismos brasileiros, ao longo dos tempos, revelam que o Brasil vem 

aumentando significativamente suas emissões, estando entre as nações que mais poluem. 

Como exemplo, pode-se destacar as pesquisas do World Resources Institute (WRI), o 

qual desenvolveu recentemente uma nova versão de uma ferramenta online de 

visualização de emissões, o Climate Analysis Indicators Tool (CAIT 2.0), o qual 

apresenta de forma clara dados sobre as emissões mundiais desde 1850, destacando que, 

desde então, considerando os últimos dados de 2011, a atividade humana foi responsável 

pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa em 150 (cento e cinquenta) vezes. 

(WRI, 2011, p. 1) 

Em síntese, o Brasil, no seu atual estágio de desenvolvimento, defronta-se com 

um grande paradoxo: crescer economicamente ou reduzir suas emissões de gases de efeito 
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estufa. Visto do ponto de vista tradicional essa equação pode parecer sem solução mas, 

de uma ótica inovadora, a adoção de medidas em prol da sustentabilidade ambiental, de 

uma economia de mercado hipocarbônica, pode representar uma oportunidade de 

desenvolvimento, a exemplo do que já se observa no âmbito da UE. Nesse sentido, os 

rumos do setor de energia são estratégicos para tornar efetivas as políticas ambientais, em 

especial as referentes às alterações do clima.  

A Política Nacional sobre Mudança do Clima, instituída pela Lei nº 12.187/2009, 

além de oferecer diretrizes gerais para o estabelecimento de estratégias integradas para a 

mitigação e adaptação às alterações climáticas, elege como um de seus principais 

instrumentos o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o qual se constitui em um marco 

relevante para a integração e harmonização de políticas públicas ambientais. Os objetivos 

estabelecidos no Plano são audaciosos, à semelhança da UE, com um dos maiores 

potenciais para a redução das emissões de gases de efeito. Para alcançar tais objetivos, o 

Plano, além de representar um marco na qualificação da elaboração e implementação das 

políticas públicas no País, representa um compromisso de avaliá-lo e aperfeiçoá-lo 

regularmente de forma cada vez mais participativa, por se entender que “as escolhas são 

feitas à medida que a sociedade reconhece o problema, compreende a dinâmica das 

múltiplas forças que o provocam, define-se como parte da solução e se vê como 

beneficiária das decisões tomadas.” (BRASIL, 2007B, p. 8) 

A premissa fundamental sobre a qual o Plano Nacional de Mudanças Climáticas 

está assentado é a redução da desigualdade social e o aumento da renda, com uma 

dinâmica econômica diversa da trajetória de emissões crescentes do modelo-padrão dos 

países industrializados. Assim, o Plano estabelece medidas de mitigação, bem como de 

adaptação à mudança do clima. (BRASIL, 2007B, p. 27) 

Em matéria de energia, o Brasil possui uma estrutura de fornecimento de 

eletricidade com características bem peculiares. Dada a sua extensa dimensão territorial 

e, consequentemente, as restrições de transmissão, o setor elétrico é dividido em quatro 

subsistemas, respeitando a organização geográfica, sendo um na região Sul, outro no 

Sudeste e Centro-Oeste, um na região Norte e outro no Nordeste, formando assim o 

Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse sistema é alimentado em grande parte pela 

geração de energia proveniente de hidrelétricas com grandes reservatórios localizados em 

diferentes bacias hidrográficas, interligados por extensas linhas de transmissão, sendo o 

Sistema complementado por usinas termelétricas convencionais e nucleares. (BRASIL, 

2007A, p. 29) 
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Nesse particular, o Brasil leva grande vantagem em relação à situação europeia, 

que ainda busca vencer o desafio de interligar os diversos sistemas de transmissão de 

energia entre os Estados-membros. Além disso, a UE carece de um mercado único, o que 

dificulta a inserção de novas fontes de energia na sua matriz energética. 

O Plano Nacional de Energia 2030 ratifica a tendência de expansão do setor da 

energia com o aumento de fontes hidrelétricas. Mesmo consistindo em planejamento que 

prioriza a eficiência energética e a sustentabilidade socioambiental, com a integração dos 

diversos recursos energéticos disponíveis no Brasil, os estudos do PNE 2030, 

desenvolvidos pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), sugere que a evolução da 

matriz energética brasileira no período de 2005 a 2030, em termos de capacidade 

instalada, amplie sua diversificação, mantendo praticamente a elevada participação das 

fontes hidrelétricas e de carvão mineral, reduzindo-se significativamente a utilização de 

lenha e carvão vegetal. 

Nesse cenário de longo prazo, o aproveitamento hidráulico da Região Norte, em 

especial da Bacia Amazônica, é considerado necessário e estratégico por possuir o maior 

potencial hídrico, sendo que o não aproveitamento desses recursos implicaria na 

necessidade de desenvolver um programa termelétrico adicional, de maiores custos e 

impactos ambientais. (BRASIL, 2007A, p. 30-35) 

Os impactos do setor energético sobre o meio ambiente, a economia e a sociedade, 

evidenciam as peculiaridades e complexidades que envolvem o tema, sendo crescentes as 

manifestações sociais questionando suas consequências.  

Com relação às energias renováveis consideradas não tradicionais, o PDE 2022 

destaca como potencial promissor a utilização de centrais eólicas, centrais hidrelétricas 

de pequeno porte (PCH) e a bioeletricidade, as quais possuem um papel relevante no 

suprimento das demandas energéticas na busca pelo desenvolvimento sustentável do país. 

Nesse panorama, a energia eólica tem sido uma eficiente fonte de eletricidade com muitas 

vantagens face às energias tradicionais e mesmo em comparação a outros tipos de 

energias renováveis, assumindo assim um papel de destaque, dada especialmente a sua 

rápida implantação e o baixo impacto sobre o ambiente em sua fase de implantação.  

 

Sua exploração é compatível com outros usos do terreno, apoia o crescimento 

econômico favorecendo o emprego, e auxilia o desenvolvimento rural ao 

possibilitar a criação de receitas alternativas aos agricultores que arrendem a 

sua terra. Por não emitir GEE na geração de energia, compensa a emissão de 

outras fontes, reduzindo a contribuição para as alterações climáticas globais. 

Por essa razão, se incluem na estratégia brasileira para atingir as metas de 

redução de emissões de GEE. Por outro lado, a interferência de projetos em 
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áreas ambientais protegidas é a questão relevante nesse tipo de geração. 

(BRASIL, 2013, p. 355) 

 

Se é verdade que o Brasil pode ser considerado um exemplo de matriz energética 

limpa, com grande participação de fontes renováveis, uma das maiores do mundo, 

superando com larga vantagem a UE nesse quesito, também é verdade que a forte 

dependência hidrelétrica e do petróleo não geram a desejada segurança energética, além 

causar impactos socioambientais relevantes, que precisam de um melhor tratamento. Para 

tanto, avanços podem ser sentidos na esfera do planejamento, o qual vem reconhecendo 

a importância da articulação Inter setorial para compatibilizar a geração de energia com 

as políticas sociais e ambientais. Contudo, uma maior participação de fontes renováveis 

de energia consideradas não tradicionais – a exemplo da eólica, solar e mare motriz - é 

indispensável para uma maior diversificação da matriz energética brasileira, bem como 

para se alcançar a tão almejada segurança, acessibilidade e sustentabilidade no setor, 

condição estratégica para qualquer nação que pretenda desenvolver-se de forma constante 

e com autonomia.  

Problemas dessa ordem, se agravam com a utilização de metodologias altamente 

impactantes e que não estão presentes em quaisquer planos ou programas oficiais. Essa é 

a situação do fracking, ou fraturamento hidráulico, expressão utilizada para representar a 

forma de extração de óleo e gás a partir de depósitos residuais localizados em poços de 

curta vida útil. Embora considerado um método economicamente barato de obtenção de 

fontes de energia, pode ser devastador para o solo, ar, águas superficiais e subterrâneas, 

e que pode afetar tanto a saúde das pessoas, quanto o meio ambiente e alguns setores da 

economia, principalmente o agrícola. (NYCZ, 2013, p. 1)  

O Brasil possui reservas inexploradas de xisto concentradas nas Bacias de Parecis 

no Mato Grosso, Recôncavo, extremo leste do Nordeste, principalmente na Bahia, no 

Acre, na Parnaíba em territórios do Maranhão, Piauí, São Francisco e no Paraná, sendo 

que as três últimas com fortes indícios da existência de xisto. Embora com grandes 

reservas de gás, o fracking nunca foi testado no Brasil, o que torna de fundamental 

importância que as autoridades redobrem a atenção para evitar riscos desnecessários. 

(GLOBO NEWS, 2013)  

Esse exemplo ilustra bem as consequências negativas da definição dos rumos da 

exploração de energia sem acesso à informação ao público e a participação das 

comunidades. Enquanto nos EUA, o faturamento hidráulico vem sendo adotado sem a 

devida interface com as comunidades afetadas, gerando conflitos ambientais e pondo em 
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risco a saúde das pessoas e o equilíbrio do meio ambiente, na UE a discussão sobre seu 

uso vem proporcionando melhor avaliação sobre a viabilidade dessa técnica e apontando 

alternativas para conciliar a exploração do xisto com menores impactos socioambientais. 

Resta saber o caminho que o Brasil escolherá: se irá desconsiderar a opinião pública ou 

se buscará uma aproximação com as comunidades para equacionar as divergências dos 

interesses do mercado com as da comunidade. 

No âmbito das energias renováveis, a situação socioambiental também apresenta 

desafios para uma melhor prevenção e gestão dos riscos e conflitos gerados.  A produção 

de energia via hidrelétrica pode ser mais sustentável, barata e ainda contribuir para a 

redução das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, a grande dependência dessa 

matriz energética pode levar a certa vulnerabilidade diante da ocorrência de estiagens, 

cada vez mais frequentes e severas, em consequência do aquecimento global. Além disso, 

a não utilização de tecnologias e ferramentas mais sustentáveis, a resistência em mitigar 

os impactos negativos e a baixa preocupação com o desenvolvimento local, por parte das 

empresas, sempre visando a redução de custos, têm sido os principais fatores de graves 

conflitos socioambientais.   

Os conflitos socioambientais gerados pelos mais recentes empreendimentos 

hidrelétricos evidenciam que os meios tradicionais de discussão, a exemplo das 

audiências públicas realizadas na fase de licenciamento ambiental, não são suficientes 

para conciliar os diversos interesses. A exemplo da UE, o Brasil necessita aperfeiçoar seu 

sistema de acesso à informação e participação comunitária nas definições da política 

energética, não apenas em empreendimentos específicos, mas também consultar a 

população a respeito dos rumos a serem tomados. Como sugestão, a alternativa 

encontrada pela legislação gaúcha de proteção aos afetados por barragens, com a 

realização de fóruns permanentes, pode ser uma solução viável. Além disso, a necessidade 

de enfrentar a opinião comunitária nas decisões públicas, mesmo sem caráter vinculante, 

nos moldes adotados pela UE, também é uma ideia que merece avaliação. Medidas como 

essas certamente se justificam em nome da relevância das convicções e valores comuns 

para a construção de uma legislação efetiva, soluções mais justas e o necessário equilíbrio 

Estado-mercado-comunidade.   

Outra alternativa para reduzir os impactos socioambientais oriundos da geração 

de energia, bem como a dependência de fontes não renováveis ou das hidrelétricas, 

consiste no aumento da participação de fontes renováveis não convencionais. Nesse 

plano, denota-se uma grande expansão da energia eólica, mas muito pouco de energia 
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solar e demais fontes, apesar do perfil favorável do Brasil para a geração de energia mais 

limpa em vista da diversidade de recursos energéticos disponíveis. A maior participação 

de renováveis não convencionais certamente não irá acabar com os conflitos ambientais 

oriundos da geração de energia, haja vista não existir forma de produção de energia 

conhecida que seja totalmente isenta de impactos ao meio ambiente e à sociedade, mas 

certamente pode amenizá-los de forma significativa. 

Por fim, um valioso instrumento para equacionar a crescente demanda energética 

e as responsabilidades socioambientais reside na redução das perdas e no aumento da 

eficiência energética. A Lei 10.295, de 17/10/2011, também conhecida como lei da 

eficiência energética, regulamentada pelos Decretos números 4.059 de 19.12.2001 e 

4.508 de 11.12.2002, dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de 

Energia, fixando a obrigação do Poder Executivo, via Inmetro estabelecer níveis máximos 

de consumo específico de energia ou mínimos de eficiência energética, de máquinas e 

aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no País, com base em 

valores técnica e economicamente viáveis, considerando a vida útil das máquinas e 

aparelhos consumidores de energia, além da obrigação dos fabricantes e os importadores 

de máquinas e aparelhos consumidores de energia a adotar as medidas necessárias para 

que sejam obedecidos os níveis máximos de consumo de energia e mínimos de eficiência 

energética, constantes da regulamentação específica estabelecida para cada tipo de 

máquina e aparelho.3 (BRASIL, Lei 10.285, 2001, art. 2º) 

Não obstante esses e outros programas relacionados ao tema, o desempenho 

brasileiro em termos de aproveitamento energético ainda é incipiente, consistindo em 

campo para avanços relevantes. De acordo com o segundo relatório do Conselho 

Americano para Economia Energeticamente Eficiente (ACEEE), o qual avaliou 

performance em termos de eficiência energética das 16 principais economias mundiais, o 

Brasil aparece em 15º (décimo quinto) lugar, juntamente com nações como México, 

Rússia e EUA, enquanto a União Europeia lidera o ranking. Pelo estudo, todos os países 

                                                 
3 A partir da Lei 10.295, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia) autarquia federal, vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada pela Lei 5.966, de 11 de dezembro 

de 1973, passou a estabelecer programas de avaliação da conformidade compulsórios na área de eficiência 

energética, dos quais destaca-se o Programa Brasileiro de Etiquetagem, o qual fornece informações sobre 

o desempenho dos produtos, considerando atributos como a eficiência energética, o ruído e outros critérios 

para orientar os consumidores na aquisição de produtos que consumam menos energia e estimular a 

competitividade da indústria na fabricação de produtos cada vez mais eficientes. Disponível em: 

http://www2.inmetro.gov.br/pbe/conheca_o_programa.php. Acesso em: 28/08/2014. 
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analisados apresentam margem para melhorias, sendo que no Brasil, conhecido pelo seu 

potencial em fontes de energia renováveis, em termos de eficiência energética, áreas 

como construção civil e indústria foram as que mais demandam melhorias. Nesse aspecto, 

o país deveria observar exemplos da UE, mais especificamente de países como Espanha 

e França, quanto à construção, e Itália, quanto à eficiência energética da indústria. Como 

pontos positivos do Brasil, o levantamento destacou a eficiência do setor de transportes, 

ficando em quinto lugar nesse quesito, principalmente devido à economia de 

combustíveis em veículos de transporte coletivos e aos recentes investimentos em 

transporte ferroviário, o maior de todas as demais nações analisadas. (AMERICAN 

COUNCIL FOR AN ENERGY-EFFICIENT ECONOMY, 2014, p. 77) 

A equação energia-desenvolvimento- meio ambiente possui variáveis complexas 

no mundo heterogêneo, de diferentes realidades socioeconômicas, relações de poder 

assimétricas e acesso diferenciado aos recursos naturais, de difícil solução, a qual deve 

ser buscada. As possíveis alternativas requerem uma ação humana fundamental 

consistente na ação política coordenada, que envolva os diversos setores governamentais, 

o mercado e a sociedade. O Brasil evoluiu em termos de legislação, conhecimento e 

consciência, precisa ampliar e aprimorar a conexão entre as políticas existentes no sentido 

de torná-la mais efetivas. Também, uma maior participação das fontes de energias 

renováveis não convencionais, associada a uma maior eficiência energética, podem 

contribuir significativamente para que o Brasil rume a uma matriz energética mais segura, 

limpa e sustentável, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e os demais impactos 

socioambientais, seguindo tendência mundial das nações comprometidas com a causa 

ambiental, a exemplo da UE. Se ainda pairam incertezas em relação à viabilidade 

econômica de algumas fontes renováveis, com algum receio do mercado, nota-se que esse 

quadro está mudando em virtude do forte interesse do mercado mundial, cabendo ao 

Brasil, via políticas públicas, incentivar o desenvolvimento do setor no âmbito nacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os impactos socioambientais negativos gerados pela atual política energética 

brasileira e os benefícios resultantes de opções por fontes mais limpas, por si só, bastariam 

para justificar uma revisão do planejamento estratégico para o setor. No entanto, no 

ambiente de mercado, esses fatores, muitas vezes, não são suficientes para mover 

governos e investidores no rumo da sustentabilidade, fazendo-se necessário também 
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demonstrar as desvantagens financeiras do atual sistema e fomentar a viabilidade 

econômica das mudanças propostas, tornando-as assim atrativas também do ponto de 

vista mercadológico. 

A dependência em relação às hidrelétricas afeta tanto a segurança hídrica e 

energética quanto a sustentabilidade econômica do setor. O atual desequilíbrio no 

abastecimento de água, provocado por fatores como poluição, secas e crescente demanda 

da agricultura, agravado pelo uso dos mananciais hídricos para geração de energia 

elétrica, a exemplo do que se observa em 2014 no estado de São Paulo e mais 

recentemente nos estados do Nordeste, gera o dilema entre manter o nível das barragens 

para a geração de energia ou o abastecimento de água potável para a população.  

A sustentabilidade da matriz energética brasileira demanda um processo de 

mudança que deve ser liderada pelo Estado. A definição de atribuições e 

responsabilidades, a instituição de incentivos fiscais e econômicos para a migração do 

setor para fontes mais limpas, a atuação direta na solução de conflitos ambientais, a 

difusão da importância da eficiência energética e o controle sobre o mercado, são algumas 

das ações de iniciativa do Estado brasileiro, para a definição de uma estratégia de 

desenvolvimento que leve em consideração a sustentabilidade socioambiental do 

planejamento energético.  

Em matéria ambiental e, mais especificamente no que diz respeito à política 

energética, constata-se no Brasil a presença de importantes mecanismos de transparência 

e participação popular, mas que ainda são pouco efetivas e descontinuadas. Tanto 

políticas gerais, como a Política Nacional de Meio Ambiente, quanto políticas mais 

específicas, como a Política Nacional de Água e a Política Nacional de Energia, possuem 

em suas regras e programas a previsão de amplo acesso à informação e à participação 

cidadã na definição das mesmas, em nome da concretização dos demais princípios 

norteadores do Direito Ambiental. 

No entanto, hoje, no Brasil, não se pode afirmar com segurança se as normas e 

políticas públicas de atuação do Estado refletem o desejo da sociedade. A carência de 

diálogo e debates sobre as convicções das pessoas, somada à baixa participação popular 

nas esferas existentes, geram profundas dúvidas a respeito da representatividade dos 

representantes do povo. Considerando que a legislação ambiental brasileira, do ponto de 

vista técnico, pode ser considerada como uma das mais modernas do mundo, possíveis 

dissonâncias entre essa qualidade formal e sua baixa efetividade ou aceitação popular, 
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podem indicar a carência de políticas públicas para demonstrar seu valor, bem como 

políticas que incentivem a participação e deliberação popular na efetivação das mesmas. 

Enfim, para a correta condução das questões ambientais, em especial no que diz 

respeito à política energética nacional, o Brasil necessita de algumas mudanças no marco 

legal e políticas públicas que incentivem a consolidação da indústria e do mercado de 

energias renováveis não convencionais como a eólica e a solar. Uma estratégia para o 

Brasil tornar-se líder mundial em energia realmente limpa, segura, renovável e acessível, 

deve envolver uma maior diversificação da sua matriz energética, com o aproveitamento 

de todo o manancial de recursos naturais disponíveis, de forma sustentável e amplamente 

democrática.   

Para que a política energética brasileira se desenvolva e concretize nos marcos da 

segurança, acessibilidade, sustentabilidade socioambiental, viabilidade econômica e 

eficiência, é indispensável a participação comunitária e o diálogo. É a participação que 

mediante o debate aberto dos diferentes interesses e pontos de vista em jogo pode 

proporcionar um ambiente de convergência e cooperação entre Estado, mercado e 

comunidade.  

Diante dos gigantescos desafios da sociedade global contemporânea, a exemplo 

das questões ambientais, a necessidade de ações coletivas exige a renovação do espírito 

comunitário pautado na solidariedade social e na sensibilidade ambiental. As 

artificialidades das relações humanas, próprias de um modelo de desenvolvimento 

individualista e predador, precisam ser substituídas pela instituição de um processo de 

integração social, com a internalização de valores compartilhados, fundantes de uma 

consciência coletiva capaz de transformar crenças e condutas em nome de uma nova 

ordem social mais humana, democrática e sustentável, preceitos assentados na 

Constituição Federal Brasileira. 
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