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RESUMO  

O presente trabalho busca compreender a configuração das políticas públicas no Brasil, 

relacionadas à temática das energias renováveis, desenvolvidas à luz da evolução da discussão 

internacional sobre as mudanças do clima e o meio ambiente, materializada em Conferências 

Mundiais. Diante de conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável, destaca-se a 

iniciativa brasileira do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – 

Proinfa. A análise das Conferências e metas estipuladas revelam contribuições ímpares ao 

meio ambiente e à humanidade. Quanto ao setor energético brasileiro, infere-se que há 

necessidade de reorientar políticas e investimentos destinados à geração de energia elétrica 

para fontes renováveis de forma a atingir os preceitos almejados de sustentabilidade e 

desenvolvimento. 

Palavras-chave: Conferências Mundiais, Desenvolvimento Sustentável, Energias Renováveis, 

Política Pública, Proinfa. 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to understand the configuration of public policies in Brazil related to 

the theme of renewable energy, developed in light of the evolution in the international debate 

on climate changes and the environment, materialized in World Conferences. Considering 

concepts related to sustainable development, it is emphasized the Brazilian initiative of the 

Incentive Program for Alternative Sources of Electric Energy – Proinfa. The analysis of the 

Conferences and established targets reveal unique contributions to the environment and to 

mankind. As to the energetic sector, it is clear that there is the necessity to conduct policies 

and investments for electricity generation through renewable sources in order to achieve the 

sought commandment of sustainability and development. 

 

Keywords: World Conferences, Sustainable Development, Renewable Energy, Public Policy, 

Proinfa. 
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1. Introdução 

 É cada vez mais relevante a temática relacionada às Energias Renováveis (ER) no 

discurso do desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável, por sua 

vez, é comumente referido como a habilidade que os humanos devem aprimorar para que as 

necessidades do presente não comprometam de forma alguma a capacidade de gerações 

futuras de se desenvolverem. As Energias Renováveis (ER) também podem ser entendidas 

como aquelas coletadas de fontes que se repõem naturalmente em uma escala de tempo 

humana. Paralelamente, a Agência Internacional de Energia (IEA) nos traz uma elucidação 

quanto ao conceito: 

 

Energia renovável é aquela que deriva de processos naturais em constante 

reposição. Em suas mais variadas formas, advém diretamente do Sol, ou de 

fontes geotérmicas. Incluídas na definição estão a eletricidade e o calor 

gerados a partir de recursos solares, eólicos, oceânicos, hidrelétricos, de 

biomassa, geotermais, e de biocombustíveis e hidrogênio derivados de fontes 

renováveis. (IEA, 2002, p. 9, tradução livre). 

 

 De qualquer forma, o desenvolvimento sustentável junto à capacidade ambiental se 

tornaram fatores determinantes da definição de políticas ambientais em diversos países. A 

necessidade no controle da diminuição das emissões de gases do efeito estufa e o aumento do 

investimento na melhoria da eficiência de fontes renováveis de produção de energia se 

tornaram objetivos a serem alcançados, e concretizados (ou não) em horizontes cada vez mais 

próximos. 

 É necessário notar que a implementação de recursos e fontes renováveis de energia é 

uma das condições para a efetivação do desenvolvimento sustentável. O investimento na 

utilização e produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis é essencial, pois estas 

oferecem maior segurança energética além de auxiliar na mitigação de mudanças climáticas. 

A correta implementação de fontes de energia renovável ainda pode ser benéfica para a 

expansão do acesso à energia, bem como no auxílio ao desenvolvimento econômico e social, 

e redução das agressões ao meio ambiente e de problemas de saúde causados pela poluição. 

Além disso, a possibilidade de criação de postos de trabalho advindos da produção de energia 

a partir fontes renováveis é até quatro vezes maior do que aquela na exploração de fontes 

fósseis (POLLIN et al., 2008), havendo países que classificam a orientação para o 

desenvolvimento verde e implementação de políticas para energias renováveis como fator de 

geração de emprego (IPCC apud BRASIL, 2012). 
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1.1 Objetivo 

 O artigo tem por objetivo analisar a temática relacionada às energias renováveis no 

Brasil, com ênfase para as políticas públicas desenvolvidas na área na forma de programas, 

especialmente o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(PROINFA), contextualizando o tema com o desenvolvimento das discussões internacionais 

sobre o meio ambiente e o clima, materializadas em Conferências Mundiais. 

 

2. Metodologia 

 O presente estudo consiste em uma pesquisa baseada na revisão da literatura 

relacionada à evolução das Conferências Mundiais, seus principais pontos, objetivos e metas 

relativos à temática das energias renováveis, bem como dos programas voltados para as 

energias renováveis no país.  

 O estudo foi baseado em documentos das quatro principais Conferências das Nações 

Unidas, realizadas entre 1972 e 2012, bem como de documentação de entidades ligadas ao 

desenvolvimento sustentável, como FBDS, CEBDS, documentos públicos de órgãos 

brasileiros, como MME, EPE, MCT, IPEA, IBAMA, além de estatísticas nacionais e 

internacionais relacionadas ao setor de energia, e pesquisa de artigos relacionados ao tema.  

 Foi realizada a contextualização dos programas brasileiros de maior relevância 

orientados para a implantação de energias renováveis como fontes alternativas e geração de 

energia elétrica no país, mais notadamente hídricas, de biomassa, eólica e solar fotovoltaica, 

além da análise da situação do país diante do exposto nas Conferências, ressaltando a 

necessidade de incentivo às energias renováveis.  

 

3. As Conferências sobre o Clima e o Meio Ambiente 

 A discussão internacional acerca das condições ambientais do planeta, dos níveis de 

degradação da natureza e da quantificação dos impactos causados pela ação antrópica começa 

a tomar forma a partir da segunda metade do século XX, na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano (UNCHE) 
1
, também conhecida como Conferência de 

Estocolmo (1972). A Conferência foi a primeira a propor a real responsabilização dos países 

pela poluição que produzem, e a delinear aspectos relacionados à apropriação de recursos 

naturais, determinação das causas da degradação ambiental, e da qualidade de vida. A reunião 

resultou na Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, carta de princípios e 

                                                 
1 Do inglês United Nations Conference on the Human Environment.  
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responsabilidades para a ação ambiental, junto a um plano de ação orientado para colaboração 

entre países para a solução de questões ambientais (PORTAL BRASIL, 2012). Cabe aqui 

ressaltar o papel do Brasil durante a Conferência, agindo como defensor dos países em 

desenvolvimento, ao adotar posição de suporte aos mesmos, e desta forma contribuir para a 

expansão das discussões. (IBAMA, 2012) 

Em seguida nasce o Relatório Brundtland (WCED, 1987), fruto da Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, precursor e introdutor da definição mais comum de 

desenvolvimento sustentável, responsável por apontar a inconsistência entre o modelo de 

produção e consumo vigentes com a manutenção deste desenvolvimento (PORTAL BRASIL, 

2012). Entretanto, foi só após a aprovação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (UNFCCC) 
2
, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED)
3
 (sediada no Rio de Janeiro em 1992, conhecida 

como “Cúpula da Terra”, “Eco-92”, ou “Rio 92”), que as metas relacionadas a aspectos 

ambientais começaram a tomar forma (Brasil, 2010). A Conferência teve como preocupação a 

definição dos problemas prementes, as formas de lidar com estes, e a proposta de uma agenda 

de trabalho para as próximas décadas: a Agenda 21. Esta pode ser vista como um conjunto de 

esforços para a construção de uma sociedade sustentável. Além desta Agenda, ainda foram 

resultados da Conferência outros documentos, como a Carta da Terra e a Declaração do Rio 

sobre o Meio Ambiente (UNCED, 1992)
4
. 

A Rio 92 representou um grande marco ao trazer temas como a introdução dos 

princípios da responsabilidade, prevenção e precaução; a crítica aos processos de consumo 

insustentáveis; e a proposição das primeiras recomendações de proteção ao meio ambiente 

(BRASIL, 2013). 

 O Protocolo de Kyoto foi a contribuição ao final da Rio +5, sessão extraordinária da 

Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), ocorrida no ano de 1997. Destinada a discutir 

as dificuldades de implementação na Agenda 21, acabou por produzir também o Protocolo.  

 Tal documento trazia pretensões de operacionalização das ações perseguidas, 

definindo dois períodos de compromisso, estando o primeiro período compreendido entre os 

anos de 2008 e 2012. Este espaço foi definido para implementação e adoção de deveres legais 

pelas partes, como a redução da quantidade de emissões totais de seis dos principais gases 

                                                 
2 Do inglês United Nations Framework Conference on Climate Change. 

3 Do inglês United Nations Conference on Environment and Development.  

4 UNCED. Earth Summit. Disponível em: < https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/unced >.  

Acesso em 13 jul. 2016 
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causadores do efeito estufa
5
, em cerca de 5% abaixo dos níveis de 1990, por parte de 37 

países industrializados, além da proposição, endossada grandemente pela União Europeia e 

pelo Brasil, de fomentar políticas para fontes novas e renováveis de energia (BRASIL, 1998). 

O Brasil, embora não estivesse entre as partes obrigadas, teve papel fundamental na 

consecução das decisões adotadas pelo Protocolo (BRASIL, 2013).  

 O Protocolo ainda foi importante, pois, ao pautar a ação dos países em função das 

políticas nacionais de diminuição de poluentes, auxiliadas por tecnologias ambientais, propôs 

três formas de controlar emissões: o Comércio de Emissões, os Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), e a Implementação Conjunta (BRASIL, 1998). 

 A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD) 
6
, também conhecida 

como Cimeira de Johannesburgo, ou “Rio +10”, foi a terceira grande Conferência, ocorrida 

em Johannesburgo, África do Sul, no ano de 2002. Passados trinta anos desde o 

reconhecimento por parte das sociedades de diversas partes do globo acerca da crescente 

preocupação com a degradação ambiental produzida por ações humanas durante a 

Conferência de Estocolmo, e dez anos desde o firmamento de compromissos entre as partes 

baseados na necessidade de desenvolvimento econômico e social, aliados à proteção do meio 

ambiente e mitigação da mudança no clima, na figura da Rio 92, a Cúpula se configurou para 

reafirmar os compromissos anteriormente assumidos, definir ações e metas de efetivação da 

agenda 21, e adotar políticas de energia renovável por parte dos países, assunto esse que não 

figurava originalmente na Agenda. Ainda, foi a primeira a apresentar a preocupação com as 

desigualdades decorrentes dos custos do processo de globalização (LUCON, COELHO, 2002). 

 Cabe salientar o papel decisivo do Brasil nas discussões, com a apresentação de sua 

Proposta Brasileira de Energia
7

, sob a orientação do Professor José Goldemberg – 

representante da delegação brasileira durante a Cúpula – que argumentava por uma meta de 

10% de participação do uso de fontes renováveis de energia na matriz energética global, 

medida que ajudaria na mitigação dos fatores causadores de mudanças climáticas, além do 

controle da poluição por emissões provenientes da utilização de combustíveis fósseis. Voltada 

para a consecução dos novos renováveis, fontes consideradas mais limpas de geração de 

energia, a Proposta teve ação fundamental na introdução da temática das energias renováveis 

                                                 
5 A saber: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (NH4), Hidrofluorcarbonetos (HFCs), 

Perfluorcarbonetos (PFCs), Hexafluoreto de Enxofre (SF6). 

6 Do inglês World Summit on Sustainable Development. 

7 Do inglês Brazilian Energy Initiative. Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2011/10/Iniciativa-Brasileira-de-Energia.pdf> 
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no debate internacional, e na consequente expansão da conscientização sobre aspectos 

ambientais (LUCON, COELHO, 2002). 

 No ano de 2012 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (UNCSD) 
8
 também conhecida como Rio 2012 ou Rio +20, em 

que líderes de governo, entidades civis e representantes do setor privado se reuniram na que 

foi a mais participativa Conferência já realizada pelas Nações Unidas. O foco da Conferência 

recaiu sobre dois aspectos principais: 1) economia verde
9
 no contexto do desenvolvimento 

sustentável e da erradicação da pobreza; e 2) desenho institucional para o desenvolvimento 

sustentável. O resultado foi a produção do documento “The Future We Want”, que formalizou 

vários acordos anteriormente negociados com o intuito de incentivar ações voltadas para o 

desenvolvimento sustentável. A Rio + 20 registrou cerca de 700 comprometimentos 

voluntários, num valor maior que US$500 bilhões (CUTTER et al., 2013). Entre os objetivos 

principais da Conferência figurava a necessidade de buscar soluções para a relação 

insustentável do homem com o planeta, estabelecendo diretrizes para harmonizar crescimento 

econômico, justiça social e proteção ambiental, além de assegurar um renovado 

comprometimento político para com o desenvolvimento sustentável, a manutenção nos 

gargalos de implementação presentes em definições de Reuniões anteriores, bem como 

reafirmar o compromisso para com novos desafios (FBDS, 2013). 

 

4. Metas Mundiais e Brasileiras Para as Energias Renováveis 

 A temática da utilização de energias renováveis sempre esteve associada ao discurso 

do desenvolvimento sustentável. Os indicadores de desenvolvimento humano estão 

intrinsecamente relacionados ao consumo per capita de energia (ONU apud BRASIL, 2011a). 

A procura pelo desenvolvimento socioeconômico no Brasil apresenta um aumento na 

demanda por energia, e nesse ponto se faz necessário o questionamento quanto à harmonia 

desta pretensão com as metas do desenvolvimento verde e sustentáveis (SCHAEFFER et al., 

2012).  

 Embora reconhecida a importância da temática das ER, esta não estava presente nas 

discussões oficiais da Rio 92, vetadas veementemente por países produtores de petróleo. O 

documento produzido ao fim da Conferência não estabelece metas e objetivos específicos, 

mas princípios a serem observados e seguidos. Salienta-se o aspecto da Conferência de 

                                                 
8 Do inglês United Nations Conference on Sustainable Development. 

9 Segundo o PNUMA (2011), economia verde é aquela que resulta em “melhoria do bem-estar da 

humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e 

escassez ecológica”. 
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tentativa de conciliação de conservação ambiental com metas do desenvolvimento econômico. 

(IBAMA, 2012). Seguindo a ordem cronológica, o Protocolo de Quioto estabelece metas 

individuais para 37 países industrializados quanto à redução das emissões de gases do efeito 

estufa, apontando a necessidade do comprometimento das partes em implementar/desenvolver 

políticas em seus âmbitos nacionais visando a promoção e aumento da utilização de formas 

novas e renováveis de energia, além de atuar na mitigação das emissões na produção, 

transporte e distribuição de energia.
10

 O Protocolo, embora ratifique sua necessidade, não 

prevê, porém, quantitativos de metas para as Energias Renováveis. 

 Ao ensejo, o compromisso global com aspectos relacionados à Energia reaparece na 

Declaração do Milênio de 2000, na figura dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

- ODM (BRASIL, 2014). O sétimo destes objetivos versa sobre garantir a sustentabilidade 

ambiental, e subdivide-se em quatro vertentes (A, B, C, D). Ressalta-se que a preocupação 

com o setor de energia se dá por meio da análise do segundo indicador aplicado sobre as 

metas A e B
11

 acerca das emissões de gás carbônico e outros gases de efeito estufa (GEE), 

conforme dados do Relatório Nacional de Acompanhamento. 

 Em 2001, a União Europeia publicou uma diretiva para o fomento de geração de 

energia elétrica por fontes renováveis de energia no mercado interno, estipulando valores 

proporcionais de 12% do consumo bruto nacional de energia, e 22,1% da geração de 

eletricidade até 2010 para seus Estados-membros. Em 2002, um evento concomitante à 

PrepCom II
12

, contou com a recomendação pelo GEF (Global Environmental Facility) para 

que os governos, à luz dos comprometimentos assumidos pela UE e Índia (10% da produção 

de energia total até 2012), adotassem metas e prazos para o incremento tanto da eficiência 

energética quanto para o uso de combustíveis renováveis. (LUCON, COELHO, 2002) 

 A Cúpula da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, realizada na África do Sul em 

2002, foi a primeira a efetivamente discutir a relação entre sustentabilidade e energia, 

propondo metas para o montante de energias renováveis na matriz mundial. Ainda, firmou 

compromisso para com a promoção da acessibilidade à energia por parte de quase 1,4 bilhão 

de pessoas no mundo, baseada no uso de fontes diversificadas de produção de energia, com 

destaque para as fontes renováveis e outras de baixa emissão de gases do efeito estufa. 

Reconheceu, ainda, o papel primordial da eficiência energética para alcançar os objetivos do 

                                                 
10 Protocolo de Quioto. Itens IV e VIII, alínea a, parágrafo 1º, artigo 2º. 

11 Meta A: “Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas e rever a perda de 

recursos ambientais”; Meta B: “Reduzir a perda da biodiversidade, atingindo, até 2010, uma redução 

significativa”. 

12 Evento preparatório para a Conferência de Johannesburgo (WSSD, 2002). 
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desenvolvimento sustentável, e afirma a pretensão de tornar o acesso à energia sustentável 

uma realidade global (BRASIL, 2013). O documento ainda impõe a necessidade de 

diversificação do oferecimento de energia pelo aprimoramento de tecnologias mais baratas, 

limpas e eficientes, bem como o aumento significativo do montante de energia proveniente de 

fontes renováveis, respeitando metas e objetivos regionais, visando à erradicação da pobreza e 

os objetivos da sustentabilidade. (LUCON, COELHO, 2002, p. 17) 

 Posteriormente, a Rio +20 aborda a temática de forma mais contundente. Reconhece a 

necessidade de “ampliar o uso dos recursos de energias renováveis que possam de fato 

diminuir as emissões de carbono, bem como a poluição interior e exterior, promovendo o 

crescimento econômico” (ONU, 2011b, p. 7). Na Rio +20 foi lançada a iniciativa “Energia 

Sustentável para Todos” (SE4ALL – Sustainable Energy For All), com o objetivo de 

universalizar o acesso à energia até o ano de 2030, através da melhoria da eficiência 

energética em todos os países, pretendendo dobrar a velocidade desta eficiência, além de 

duplicar, também, a participação das energias renováveis na matriz energética global até o 

mesmo ano, através da promoção do desenvolvimento e uso de fontes e de tecnologias de ER 

em todos os países. Reconhece, mais uma vez, a capacidade de criação de postos de trabalho 

advindos da criação de novos mercados ligados às ER, e inclui a temática das energias 

renováveis entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (UNCSD, 2012). 

 Cabe aqui enfatizar o compromisso assumido voluntariamente pelo Brasil da meta de 

redução de emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% projetadas até 2020
13

, 

durante a Conferência das Partes ocorrida em Copenhague, em 2009, e da meta de redução 

das mesmas emissões em até 37% até 2025, e 43% até 2030 
14

. 

 

5. Caracterização da Matriz Energética Brasileira 

 O Brasil possui peculiaridades inerentes quanto à produção de energia. O Sistema 

Elétrico Brasileiro é caracterizado como de dimensões continentais, contando com a 

predominância de geração de energia a partir de fontes hidráulicas, e apresenta interligação 

entre regiões fruto da extensa rede de transmissão de longa distância. Porém, ainda existem 

áreas sem cobertura do acesso à energia, denominadas sistemas isolados. O Sistema 

Interligado Nacional (SIN) é responsável por atender ao resto do país, e subdivide-se em 

                                                 
13 Compromisso materializado na Lei Nº 12.187/2009, artigo 12. 

14 Discurso da presidente Dilma Roussef na Conferência das Nações Unidas para a Agenda de 

Desenvolvimento pós-2015. Disponível em <http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-

informma?view=blog&id=1162>. Acesso em 20 jul. 2016 
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quatro subsistemas com seus respectivos centros de carga – Sul, Sudeste/Centro-Oeste, 

Nordeste e Norte (TOLMASQUIM, 2016). 

A participação de combustíveis fósseis na matriz é baixa quando comparado com o 

resto do planeta, cerca de 17%, contra 68% mundiais (BRASIL, 2012). A produção de energia 

elétrica em 2014 resultou em 590,5 TWh, sendo 26,4% da geração proveniente de fontes não 

renováveis, contra 74,6% de oferta interna de energia por fontes renováveis (produção mais 

importação de fontes essencialmente renováveis), com destaque para a geração hidrelétrica 

(EPE, 2015). 

 

Gráfico 1 – Oferta Interna de Energia Elétrica por Fonte – Ano Base 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BEN, 2015, p.16 

 

 Logo, caracteriza-se o sistema de geração e transmissão de energia elétrica no Brasil 

como “hidrotérmico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas, parte com 

reservatórios de regularização e com múltiplos proprietários”. (TOLMASQUIM, 2016, p. 24) 

 De acordo com dados do Banco de Informações de Geração, a Matriz Energética 

Nacional atualmente possui 4.547 empreendimentos em operação, que geram um total de 

144.688.877 kW (144,68 GW) de potência instalada, com previsão de adição para os 

próximos anos de cerca de 27 MW de capacidade de geração, provenientes de 178 

empreendimentos em construção e 687 com a construção ainda não iniciada. Dos 

empreendimentos em operação, 556 são relativos à CGH (Central Geradora Hidrelétrica – até 

1000kW), 377 relativos à EOL (Central Geradora Eólica), 450 relativos à PCH (Pequenas 

Centrais Hidrelétricas), 40 relativos à UFV (Central Geradora Solar Fotovoltaica), 219 
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empreendimentos de UHE (Usinas Hidrelétricas), 2.903 relativos a UTE (Usinas 

Termelétricas), e 2 relativos à UTN (Usinas Termonucleares) (ANEEL, 2016). No mês de 

Janeiro de 2016, a geração hidrelétrica no país correspondeu a 76,5% do total gerado, em face 

à queda na geração verificada entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, tanto por fonte 

eólica (-1,8%), como térmica (-3,2%), de biomassa (-2,2%), e gás natural (-0,7%). (BRASIL, 

2016) 

 

5.1 Fontes de Energia Renovável no Brasil 

 Por definição, as fontes ditas renováveis de energia abrangem uma gama maior do que 

a aqui apresentada. Por razões de escopo, consideram-se neste trabalho as principais fontes 

renováveis alternativas: eólica, solar fotovoltaica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas 

(PCH), bem como abordagem quanto às tradicionais Hidrelétricas. 

 

5.1.2 Hidrelétrica 

 A geração de energia por fonte hidráulica tem sido o carro-chefe da matriz energética 

brasileira por várias décadas. A utilização desta tecnologia começou a ser implementada no 

Brasil e países menos desenvolvidos após a metade do século passado, destacando-se 

proeminentemente entre as décadas de 70 e 80, após a crise do petróleo. Pode-se apontar a 

abundância deste recurso natural no território e a alta competitividade econômica como 

principais fatores para priorização desta modalidade no país. Frente aos novos desafios de 

redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), as hidrelétricas ainda encontram 

respaldo por serem fontes renováveis de geração de energia (TOLMASQUIM, 2016).  

 As Usinas Hidrelétricas, quanto à operação, oferecem serviços auxiliares, como 

controle de tensão e frequência, além de possuírem outras vantagens, como o papel dos 

reservatórios no controle de cheias, recreação, serviços de navegação, etc. Entretanto, 

atualmente as grandes usinas enfrentam dificuldades de expansão em função dos problemas 

ambientais que podem causar (comumente relacionados ao alagamento das áreas em que são 

construídos, o impacto na vida marinha e os decorrentes da construção de barragens), além 

dos grandes custos envolvidos na construção das barragens e da distância dos centros urbanos, 

maiores consumidores de energia, que implicam investimentos adicionais para a transmissão 

(TOLMASQUIM, 2016). 

Os benefícios desta fonte de energia podem ser elencados, fora a disposição natural 

para sua utilização frente à abundância de recursos hidrológicos, como: 1) seu caráter de baixa 

emissão de GEE; 2) é uma fonte renovável; 3) flexibilidade operacional, em relação à 
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confiabilidade e agilidade em responder a oscilações de tensão e frequência provenientes de 

imprevisibilidades de oferta e demanda. (TOLMASQUIM, 2016) 

 Em 2014, fontes hidráulicas de geração de energia foram responsáveis pela produção 

de 373,4 TWh (TOLMASQUIM, 2016, p. 138). O Plano Nacional de Energia 2030 estima o 

potencial hidrelétrico no Brasil em 261,4 GW, sendo 126,16 GW aproveitáveis, prevendo 

uma capacidade instalada em centrais hidrelétricas de até 174 mil MW até 2030 (EPE, 2007). 

O Banco de Informações de Geração (ANEEL, 2016) contabiliza atualmente 1.225 

empreendimentos deste tipo em operação, sendo 219 usinas hidrelétricas, de capacidade 

instalada superior a 10 MW, que, juntas, somam 101,06 GW; 450 Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs), de capacidades entre 1 MW e 30 MW, totalizando 4,8 GW; e 556 

Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), com capacidade inferior a 1 MW, que, somadas, 

alcançam 0,43 GW. (ANEEL, 2016) 

 

5.1.2.1 Pequena Central Hidrelétrica
15 

 Ainda sobre a geração por fonte hidráulica, as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 

são empreendimentos de menor escala, o que significa menores impactos ambientais e maior 

proximidade dos centros de carga. De acordo com a Lei nº 9.648/98 e a Resolução ANEEL nº 

394/98, PCHs são classificadas como aquelas que possuem potência igual ou superior a 1MW 

e inferior a 30 MW, área total do reservatório inferior a 3,0 km², e cota de água associada à 

vazão de cheia com tempo de recorrência de 100 anos. (TOLMASQUIM, 2016, p.19)  

 A participação das PCHs na matriz elétrica deve chegar a pouco mais de 4% até o 

final da década, embora seu ritmo de capacidade instalada e expansão deste tipo de fonte 

estejam se reduzindo com o passar do tempo, em função de procedimentos para o 

licenciamento ambiental (NOGUEIRA, 2011, p.). De acordo com dados do Centro Nacional 

de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas (CERPCH), há previsão de que quase 30 

milhões de kW, cerca de 10% do potencial hidrelétrico total, poderiam ser gerados por este 

tipo de empreendimento. 

 

5.1.3. Biomassa 

 Biomassa pode ser entendida como “toda matéria de origem vegetal, existente na 

natureza ou gerada pelo homem” (SALOMON, THIAGO FILHO, 2007, p. 04). Os principais 

materiais empregados para a produção de energia nesse sentido são a lenha, o carvão vegetal, 

                                                 
15 Para mais informações, ver Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas (CERPCH). 

Disponível em <http://cerpch.unifei.edu.br/pt/o-que-e/>. 



 

14 

 

a cana-de-açúcar e seus derivados e óleo vegetais. A biomassa nas últimas décadas vem 

agindo como importante complementador e diversificador da oferta de energia elétrica no 

Brasil. O bagaço da cana, a lixívia e a lenha são as principais biomassas utilizadas para 

produção de energia no Brasil, com destaque para o bagaço, cujas participações crescentes 

vem acontecendo em função da indústria sucroalcooleira presente no país. Em 2014, a 

participação desta fonte foi de 8% da produção nacional total, contabilizando 44,7 TWh. 

(TOLMASQUIM, 2016, p. 138).  

Atualmente, 517 termelétricas a biomassa estão em funcionamento no país, 

totalizando 14 GW de potência instalada, e 14 empreendimentos encontram-se em fase de 

construção, conjugando 876 MW de capacidade instalada. Para o ano de 2020, projeta-se a 

contribuição do bagaço da cana em 13.158 MW médios, ou 26.315 MW (CASTRO et al., 

2010). No âmbito global, cabe reforçar que há previsão de que a bioeletricidade alcance quase 

1.600 TWh em 2040, com base na contabilização de 2012 (442 TWh), passando de uma 

participação de 9% para 12% da geração por renováveis na matriz mundial. (TOLMASQUIM, 

2016, p. 144-150) 

 

5.1.4. Eólica 

 Energia Eólica pode ser entendida como aquela proveniente da captação da energia 

cinética do ar em movimento (ventos). Os sistemas eólicos podem ser montados em terra 

(onshore) ou no mar (offshore) [Brasil, 2012, p. 70]. A utilização de fontes eólicas para 

geração de energia elétrica é relativamente nova, sendo que a primeira turbina eólica ligada à 

rede pública foi construída em 1976, na Dinamarca (ROSA, THIAGO FILHO, 2007). Embora 

represente parcela pequena da produção de energia global (cerca de 3% em 2014), a utilização 

de energia eólica vem crescendo exponencialmente nas últimas décadas, sendo que grande 

parte do potencial está concentrado em países como China, Estados Unidos e Alemanha. O 

Brasil representa 1,6% do potencial global relativo a esta fonte (TOLMASQUIM, 2016). 

 É importante ressaltar que a expansão desta fonte de produção de energia é fruto de 

políticas de incentivo às energias renováveis e mecanismos de apoio, como sistema de quotas, 

sistema de preços, redução de impostos, entre outras medidas que serão referenciadas adiante 

(TOLMASQUIM, 2016). O Brasil possui grande potencial de geração de energia elétrica por 

fonte eólica. Este potencial correspondente a um volume de vento igual ao dobro da média 

mundial, aliado a uma pequena oscilação na velocidade dos ventos, o que garante maior 

previsibilidade quanto à geração (WWF, 2012). De acordo com dados do Atlas do potencial 

eólico brasileiro, o potencial eólico no Brasil é de 143 GW, sendo o maior potencial das 
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regiões Nordeste (especialmente costa), com 75 milhões de kW, o Sudeste com cerca de 30 

milhões, e o Sul, com um potencial de pouco mais de 22 milhões de kW as (WWF, 2012). 

Atualmente, o país conta com 337 empreendimentos de Energia Eólica, que totalizam 

uma potência instalada de 9,21 GW, ou uma participação de 6,32% na geração total nacional 

(ANEEL, 2016). O Plano Decenal de Energia 2020 prevê a instalação de 11.532 MW em 

centrais eólicas até 2020 (EPE, 2011). 

 

5.1.5. Solar Fotovoltaica 

 A produção de energia por fonte solar fotovoltaica consiste na conversão direta da luz 

do sol em eletricidade. Tecnologia que, inicialmente, apenas encontrava uso em aplicações 

espaciais, passou a se tornar mais economicamente viável a partir dos anos 1970 para 

finalidades de geração e armazenamento de energia em localidades isoladas. Alguns 

incentivos tarifários em diferentes países foram responsáveis, na década de 90, pela redução 

dos custos dos sistemas fotovoltaicos. Contemporaneamente, esta tecnologia caminha para um 

patamar de similaridade de custos com outras tecnologias mais tradicionais, fato que deve ser 

atingido até o final da década em um panorama global. (TOLMASQUIM, 2016). A fonte foi 

responsável por 1% do total da geração de energia elétrica produzida no mundo em 2014 

(MASSON et. al., 2015), embora demonstre forte crescimento na década compreendida entre 

2004 e 2014, 47% ao ano (REN21, 2015), e resultando em investimentos globais na ordem de 

150 bilhões de dólares no mesmo ano. (MCCRONE et al., 2015) 

O uso da energia solar como fonte de geração de eletricidade só começou a despontar 

no país na década de 1990, mais precisamente em 1994, na figura do Programa de 

Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios (PRODEEM), que visava abastecer 

comunidades rurais através de sistemas fotovoltaicos, programa posteriormente incluído no 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Programa Luz 

para Todos (LpT), que trouxe também outras formas de geração
16

 a partir desta fonte 

(TOLMASQUIM, 2016). Atualmente, o país conta com 40 Usinas Fotovoltaicas em atividade, 

com potência fiscalizada de 22.962 kW, o que representa 0,02% do total (ANEEL, 2016), 

sendo que a primeira usina fotovoltaica no Brasil foi inaugurada em 2011 no município de 

Tauá (CE), com potencial de geração de 1MW (TOLMASQUIM, 2016). 

 

 

                                                 
16 SIGFI's, Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes. 
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6. Mecanismos de Incentivo à Geração de Energia Renovável 

  As questões ambientais surgidas nas décadas de 80 e 90 acerca de problemas como  o 

aquecimento do globo também suscitaram a necessidade de mudanças no cenário de geração 

de energia elétrica em vários países. Após as crises do petróleo, a diversificação da matriz 

elétrica baseada em fontes alternativas ao uso de combustíveis fósseis é vista como 

investimento necessário.  

 A instituição de mecanismos, ou políticas que fomentem modificações na atual 

configuração do setor energético é essencial para a promoção das energias renováveis. O 

Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC, 2011) e a Agência Internacional 

para Energia (IEA, 2011) definem três categorias de políticas neste sentido: 1) Incentivos 

Fiscais, ou o aporte de recursos públicos e uso de mecanismos tributários com o intuito de 

reduzir riscos e custos dos investimentos, compensando desvantagens na adoção de energias 

renováveis, e compreendem subsídios diretos
17

 e incentivos tributários
18

; 2) Financiamento 

estatal, que pressupõe retorno das aplicações, como participação em sociedade (divisão de 

riscos e lucros), concessão de garantias (instrumento essencial para obtenção de crédito) e 

linhas de financiamento (junto à instituições nacionais ou internacionais); 3) Políticas 

Regulatórias, sendo estas: 

 Quantitativas: definem metas a serem alcançadas, incluindo programas de  

◦ Leilões: Organização por parte estatal ou das concessionárias de certame para 

contratação de determinado montante de energias renováveis a serem instaladas 

em determinado período, também sendo estipulado preço máximo por Kwh, 

estabelecido a partir das ofertas propostas. Há garantia de compra da energia 

contratada por todo o período estabelecido, após prazo inicial para implantação do 

empreendimento (BRASIL, 2012). 

◦ Quotas: É estabelecida quota para cada fonte de energia, a ser obrigatoriamente 

adquirida pelas distribuidoras, repassando custos ao consumidor final (ANEEL, 

2010). A meta pode ser atingida por geração própria, compra de energia, ou 

através da compra de certificados verdes (certificados negociáveis de energias 

renováveis), derivados do excesso de geração em uma distribuidora cujo gerador 

que já tenha cumprido sua meta estabelecida (NOGUEIRA, 2011). 

                                                 
17 Subsídios diretos compreendem subsídios de capital (subvenções e descontos) e pagamento governamental 

pela energia produzida. 

18 Compreendem mecanismos de renúncia ou diferenciação de receitas públicas, como isenções, reduções de 

cobranças, subsídios, deduções ou crédito tributário e depreciação acelerada. 
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 Baseadas em preço: Fixação de valor, diferente por fonte de geração, por unidade 

produzida de energia. Garantia de compra de energia e de acesso físico à rede de 

energia. 

◦ Tarifa Feed-in: É uma tarifa mais vantajosa para centrais de geração por fonte 

alternativa de energia, com o objetivo de implantar os empreendimentos a custos 

mais módicos,  e também diversificar a matriz energética com o uso de renováveis. 

São tarifas garantidas por tempo previsto, entre 10 e 20 anos, tempo para correta 

maturação das fontes alternativas (ANEEL, 2010). Uma variação desta modalidade 

permite o pagamento ao gerador de energia uma tarifa-prêmio, um adicional em 

relação ao valor de mercado, relacionado aos benefícios ao meio ambiente e 

sociedade presentes em usar fontes renováveis de geração de energia (BRASIL, 

2012). 

 Qualitativas: Regulam mecanismos como aquisição de excedente de aquisição de 

energias renováveis, além da concessão de certificação de sustentabilidade 
19

.
 

 Medição Diferencial ou Net Metering: Aquela em que se permite o fluxo bidirecional 

entre distribuidor e consumidores que possuam geração própria (REN21, 2011). 

Assim, o consumidor pagará a diferença entre o que consumiu e o que gerou, podendo 

chegar mesmo a receber créditos na distribuidora. O preço que paga é o mesmo que 

recebe pela energia que produz, sendo que no Brasil este valor é igual à tarifa de 

distribuição da classe de consumo em que se encontra a unidade consumidora. 

(BRASIL, 2012) 

 Cabe ressaltar que o setor elétrico no país passou por uma reconfiguração importante 

no ano de 2004, frente às dificuldades em constituir os investimentos necessários e a 

inefetividade das privatizações. A Lei 10.848 de 2004 trouxe o chamado “Novo Modelo do 

Setor Elétrico”, instituído sobre as premissas de promoção de modicidade tarifária, segurança 

energética e um marco regulatório estável. O modelo trouxe o critério da menor tarifa e de 

contratos bilaterais de longo prazo, existindo a possibilidade de leilões, podendo ser de 1 ano 

(A-1), para usinas existentes, e 3 a 5 anos (conhecidos como A-3 e A-5, respectivamente) para 

novos empreendimentos, bem como leilões de ajuste, para correção das quantidades já 

contratadas de energia, em períodos inferiores a 1 ano (LIMA, 2007). Quanto à 

comercialização de energia, há previsão de dois ambientes específicos: 

                                                 
19 Certificados de Energia Renovável atestam a expectativa de energia renovável a ser produzida. Representam 

receitas adicionais aos investidores, pois são o reconhecimento do benefício ambiental, e são passíveis de 

comercialização em mercados específicos. (ANEEL, 2010) 
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 Ambiente de Contratação Regulada (ACR): Aquele em que compradores e vendedores 

(geradores, importadores, comercializadores) celebram contratos com lastro físico de 

geração verificável, sendo todos os contratos possuidores de capacidades físicas 

correspondentes. Neste ambiente é permitido ao distribuidor ter até 10% de seu 

mercado por geração distribuída.  

 Ambiente de Contratação Livre (ACL): Geradores, importadores, comercializadores, 

exportadores e consumidores livres podem negociar contratos de compra e venda, 

excluindo-se os distribuidores. O controle estatal cresce em função da 

responsabilidade da expansão do setor elétrico, bem como pelas concessões e outorgas 

para novos empreendimentos. 

 Os leilões passaram a estar no centro do arcabouço regulatório após 2004. De acordo 

com estudo do Grupo Banco Mundial (2014), desde aquele ano, os leilões de energia são 

responsáveis pela contratação de até 58 GW de potência instalada, com investimentos de 

cerca de 350 bilhões em contratos de longo prazo.  

 Foi através deste mecanismo que a energia eólica, por exemplo, ganhou fôlego no 

setor elétrico brasileiro, notadamente no primeiro leilão de energia de reserva (LER) de fonte 

estritamente eólica, em 2009, em que foram contratados 1.805 MW de 71 empreendimentos, a 

preços médios de 148,39 R$/MWh, vindo a participar de mais 15 leilões posteriormente; e a 

energia solar fotovoltaica entrou para a geração de escala nacional, no leilão de energia de 

reserva de 2014, em que foram contratados 890 MW em certame exclusivo para esta fonte, 

seguidos de dois leilões em 2015, que terminaram por contratar mais 1.763 MW 

(TOLMASQUIM, 2016).  

 

7. Investimento e Financiamento 

 Investimentos globais em energias renováveis, descontando-se as grandes hidrelétricas, 

atingiram o montante de 270,2 bilhões de dólares em 2014, um crescimento de 17% em 

relação ao ano anterior. O investimento em países em desenvolvimento somou 131,3 bilhões 

de dólares, 13% superior a 2013. Os maiores investimentos foram em fontes intermitentes, 

como a solar, com crescimento de 29%, totalizando 149,6 bilhões de dólares investidos, e a 

eólica, que resultou em avanços na ordem de 11%, registrando investimento recorde de 99 

bilhões de dólares. A biomassa, por sua vez, contabiliza decréscimo de 10% em relação a 

2013, chegando a 8,4 bilhões de dólares, e Pequenas Centrais Hidrelétricas tiveram queda de 

17% em investimentos, para 4,5 bilhões de dólar. O Brasil registrou crescimento expressivo, 

de 93% em relação a 2013, totalizando investimentos na ordem de 7,6 bilhões de dólares para 
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as energias renováveis, com a energia eólica atraindo até 84% do total. (MCCRONE et al., 

2015).  

 As fontes renováveis, excluindo-se grandes centrais hidrelétricas, foram responsáveis 

por 48% da capacidade adicionada mundialmente em 2014. Os novos investimentos em 

capacidade instalada, entretanto, ainda ficaram abaixo dos investimentos brutos em 

combustíveis fósseis, na ordem de 289 bilhões de dólares, mas acima dos investimentos 

líquidos em capacidade adicional baseada em fontes fósseis, na ordem de 132 bilhões de 

dólares. A participação das fontes renováveis na geração global de energia em 2014 foi de 

9,1%, em comparação aos 8,5% alcançados em 2013. (MCCRONE et al., 2015). 

 O crescimento nos investimentos realizados em energia renovável no país teve como 

principal órgão financiador o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). O BNDES aparece como maior financiador de projetos de operação de 

financiamento de ativos em escala de utilidade, com créditos na ordem de US$ 2,7 bilhões, 

seguido do Banco Europeu de Investimento (EIB), que investiu US$ 1,5 bilhão no ano de 

2014. (REN21, 2015). Cabe ainda salientar que nos últimos 12 anos o BNDES investiu a 

soma de R$ 97 bilhões em projetos de energia renovável (R$ 74 bilhões para geração 

hidrelétrica tradicional, e R$ 22 bilhões para fontes como energia eólica e biomassa) [Portal 

Brasil, 2015]. De acordo com estudo publicado pelo CEBDS (2016), a geração de energia por 

fontes renováveis encontra barreiras quanto ao financiamento para: 

1. Geração centralizada, em relação ao crédito subsidiado (linhas de crédito do BNDES 

possuem menores taxas mas exigem conteúdo nacional, frente a uma indústria incapaz 

de resposta; valor subsidiado não representa o valor real do empreendimento), crédito 

privado (instituições financeiras privadas são subutilizadas), captação externa (risco 

cambial alto em função de contratos longos), e alta percepção de risco (tecnologias 

novas, atores sem histórico confiável de crédito, riscos inerentes à transmissão e 

distribuição (T&D). 

2. Geração Distribuída: Barreiras de informação, investimento (alto custo inicial), 

recurso financeiros insuficientes (pouca linha de crédito, dificuldades de garantias para 

obtenção de empréstimo). (CEBDS, 2016). 

 Ainda, é necessário ressaltar linhas de crédito orientadas para o financiamento de 

energias renováveis existentes em diversos órgãos de fomento, como do próprio BNDES, 

opções de crédito de carbono orientadas pelas diretrizes dos Mecanismos de Desenvolvimento 

Limpo, através do Banco Santander; linhas de crédito da Caixa Econômica Federal; e recursos 
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provenientes dos Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento para as Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste (PORTAL BRASIL, 2016). 

 No panorama global, o relatório da REN21 (2015) cita diversas fontes de investimento, 

como Fundos para Energia Limpa, crowd funding, Green bonds (títulos verdes), 

investimentos institucionais (fundos de pensão, companhias de seguro, etc.) e bancos de 

desenvolvimento (destaca-se ainda a criação do Novo Banco de Desenvolvimento, aliança dos 

BRICS com foco em infraestrutura e financiamento de projetos sustentáveis, e do Banco 

Asiático de Investimentos e Infraestrutura, fruto de acordo de 23 países asiáticos). 

 

8. Políticas e Programas de Energias Renováveis no Brasil 

 A questão energética passou a se tornar relevante após as repercussões da crise de 

petróleo ao final dos anos 70. O grande potencial hídrico brasileiro se tornou referência para o 

desenvolvimento do setor elétrico no Brasil, agora incumbido de substituir a geração a partir 

de combustíveis fósseis. À época, as energias renováveis se desenvolviam timidamente, mais 

proeminentemente na figura do Programa Nacional do Álcool - Proálcool, instituído em 1975, 

que trazia o uso adicionado de álcool a gasolina e uso direto em substituição a derivados de 

petróleo. Concomitantemente, a evolução da discussão internacional acerca dos impactos do 

desenvolvimento econômico sobre o meio ambiente relegou ao setor energético a reflexão 

sobre uma expansão baseada em tecnologias convencionais, em face de sua relação direta 

com os principais setores da economia, e da necessidade destes por um sistema de fácil acesso 

e de alta segurança no que se refere ao abastecimento de energia (SILVA, 2006). Desde então, 

o setor elétrico passou por diversas modificações, e as energias renováveis acompanham o 

desenvolvimento do setor mais notadamente a partir da década de 1990. 

 O desenvolvimento de energias renováveis no Brasil, historicamente, está ligado à 

eletrificação rural de áreas isoladas em função das grandes distâncias (LIMA, 2007). O 

Programa para o Desenvolvimento de Energia nos Estados e Municípios (PRODEEM) é uma 

iniciativa do Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético, ligado ao Ministério de 

Minas e Energia (MME), instituído pelo Decreto n. 94, de 26 de dezembro de 1994, e teve 

como principal objetivo a integração energética de comunidades não atendidas pelos sistemas 

convencionais, por meio de fontes renováveis e descentralizadas, de menor custo e 

ambientalmente sustentáveis. Os sistemas energéticos utilizados abrangiam painéis 

fotovoltaicos, PCHs, aerogeradores e cataventos, combustíveis derivados de biomassa, entre 

outros (CEPEL, 1995). O Programa foi expoente na otimização da eletrificação rural, 

garantindo respaldo energético necessário à expansão agrícola, além de ser responsável pela 
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instalação de 5,8 MWp, beneficiando cerca 900 mil pessoas. Entretanto, em função de 

dificuldades de operação em longo prazo, o programa foi posteriormente incorporado ao 

programa Luz para Todos, através da Portaria n. 447, de 31 de dezembro de 2004. (LIMA, 

2007) 

O Programa Emergencial de Energia Eólica (PROEÓLICA), instituído pela Resolução 

GCE n. 24, de 05 de julho de 2001, durante a crise de energia, configurou-se como tentativa 

de incentivo de geração de energia por fonte eólica, e teve por objetivos: 1) implementar 

1.050 MW de energia por fonte eólica interligados ao SIN até 2003, com recursos financeiros 

arcados pela Eletrobrás e; 2) promover a complementação da sazonalidade dos recursos 

hidrológicos nos reservatórios do SIN. Entretanto, o programa não obteve resultados 

(TOLMASQUIM, 2016). 

O uso de energias renováveis também pode ser verificado no âmbito dos Projetos 

Especiais conduzidos dentro do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da 

Energia Elétrica - Luz para Todos (LpT). Conforme Manual de Projetos Especiais anexo à 

Portaria n. 60 de 12 de fevereiro de 2009 (BRASIL, 2009), no âmbito do Programa Luz para 

Todos verificou-se a necessidade de condução de projetos especiais em função da isolação de 

determinadas localidades. O atendimento se dará, então, “[…] por meio de geração de energia 

elétrica descentralizada, utilizando fontes renováveis compatíveis com a realidade local, bem 

como a construção de pequenos trechos de redes de distribuição em tensões primária e/ou 

secundária […]” (BRASIL, 2009, fl. 1). 

 

9. Análise  

 O desenvolvimento econômico, político e social, perseguido pelas sociedades 

contemporâneas é responsável por diversos avanços nas mais variadas áreas que tangem ao 

desenvolvimento do próprio ser humano enquanto parte integral de uma coletividade. A 

conscientização acerca das questões ambientais que tangenciam estas formas de 

desenvolvimento no médio e longo prazo é de suma importância para a consecução do ideal 

de construção de uma sociedade pautada sobremaneira pela sustentabilidade. Nesse sentido, 

ações de Estado vem sendo tomadas para diminuir os efeitos cada vez mais visíveis das 

mudanças climáticas, bem como para promover planejamentos setoriais para alcançar 

objetivos expressos em comprometimentos internacionais. 

 O setor de energia desempenha papel fundamental em qualquer mudança de grande 

amplitude que se deseje alcançar no âmbito da sustentabilidade e do desenvolvimento humano. 

O setor é o responsável pelo segundo lugar no ranking das emissões de gases de efeitos estufa 
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no país, atrás apenas de mudanças de uso da terra, contabilizando 29% do total em 2013. O 

petróleo, o gás natural e o carvão são as fontes primárias que mais contribuem para estas 

emissões (AZEVEDO, 2015). 

 Segundo estudo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS), 

quando analisados os percentuais dos investimentos do país – R$ 1,1 trilhão na década 

compreendida entre 2012 e 2021 – em energias renováveis, combustíveis fósseis, geração 

nuclear e em transmissão de eletricidade, é possível perceber que os investimentos em 

petróleo, carvão e gás natural (tanto na exploração como na produção) equivalem a 55,6% do 

total, ou seja, mais da metade dos investimentos estimados, sendo os investimentos em 

petróleo – refino, com 17,7% a segunda maior carga de investimento, seguida das fontes 

renováveis que são contempladas com apenas 15,6% (distribuídos entre usinas de produção de 

etanol, 7,2%; geração de hidreletricidade, 4,2%; eólica biomassa e pch, 3,4%; usinas de 

biodiesel, 0,1%; etanol – dutos e portos, 0,7%), o que traz o entendimento quanto à urgência 

da necessidade em mudanças, e do grande caminho ainda a trilhar para a temática das 

energias renováveis no Brasil. Outros investimentos são em transporte de petróleo e derivados 

(2,4%),  oferta de gás natural (0,8%), transmissão de eletricidade (5,7%), geração de óleos 

combustíveis e diesel (1%), carvão (0,2%), gás natural (0,3%) e energia nuclear (0,6%). 

 A configuração das energias renováveis no país é singular. O Brasil figura entre os 

países com maiores capacidades instaladas para geração de eletricidade, ao lado de China, 

Estados Unidos, Canadá e Alemanha (REN21, 2014), e possui extenso histórico de utilização 

de fontes renováveis, inicialmente biocombustíveis e hidroeletricidade. Entretanto, o potencial 

hídrico é limitado, e tanto este como aquele apresentam impactos ambientais importantes sob 

a ótica da sustentabilidade. As fontes alternativas de geração de energia, portanto, são os 

principais instrumentos no combate às mudanças climáticas e emissões de GEE, além de 

contribuírem para o desenvolvimento econômico, e promoverem maior segurança ao setor 

energético. Afora os benefícios já elencados, pode-se citar três principais razões para a 

implementação de políticas públicas para fomenta da geração de energia elétrica por fontes 

alternativas (SANT‟ANNA, 2012): 

 Interesse público na diminuição de emissões de gases de efeito estufa (GEE); 

 Necessidade do país de ampliar e diversificar a matriz energética; 

 Necessidade de investimento para diminuir os custos de produção de tecnologias 

alternativas de geração de energia, por vezes ainda em fase inicial; 

 Nesse sentido, o Proinfa foi um marco para a inserção das energias renováveis no país, 

além de reforçar a política brasileira de diversificação da matriz e desenvolvimento de fontes 
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renováveis de energia (BRASIL, 2016). O programa apresentou resultados satisfatórios ao 

implementar projetos de energia renovável pelo período de 20 anos. Entretanto, apesar de 

todas as vantagens, as energias renováveis ainda precisam superar diversas barreiras 

econômicas, de informação, além de barreiras institucionais e políticas (BRASIL, 2012). 

Além disso, existem desafios relacionados à própria consecução da segunda fase do programa 

(em função da forma como foi concebida), e de características do Novo Modelo do Setor 

Elétrico, que possibilita a concorrência das fontes alternativas no pool com as fontes 

tradicionais, o que descaracteriza seu incentivo. Percebe-se, portanto, dificuldades 

relacionadas à configuração de infraestruturas físicas, especialmente para fontes eólicas, 

barreiras financeiras e regulatórias a longo prazo, além da falta de clareza na legislação, o que 

traz grande insegurança aos agentes do setor (LIMA, 2007). 

 No que tange aos objetivos existentes nas Conferências, o parágrafo 1o do artigo 5o do 

Decreto n. 5.025 de 31 de agosto de 2006 traz a seguinte afirmação: 

 

“§ 1
o 

O PROINFA também visa reduzir a emissão de gases de efeito estufa, 

nos termos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.” 

 

 Quanto aos conceitos de Desenvolvimento Sustentável
20

, é nítida a conexão direta que 

o programa estabelece não apenas com a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, 

mas também o comprometimento com promoção e garantia ao acesso à energia renovável. 

 

10. Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) 

 Instituído pela Lei n. 10.438, de 26 de abril de 2002, regulado inicialmente pelo 

Decreto n. 4.541 de 2002, ajustado através da Lei n. 10.762 de 11 de novembro de 2003, e 

posteriormente regulamentado pelo Decreto n. 5.025 de 2004, teve como objetivo principal 

aumentar a participação da energia elétrica produzida por fontes renováveis de energia, como 

biomassa, pequena central hidrelétrica e eólica, no sistema interligado nacional (SIN). Além 

da diversificação da matriz energética, havia intenção de aumento da segurança no 

abastecimento de energia, redução de emissões de gases de efeito estufa, criação de empregos, 

capacitação e formação de mão de obra, e incentivo ao uso de produtos nacionalizados 

                                                 
20 O sétimo Objetivo do Milênio diz respeito à garantia de acesso à energia barata, confiável e sustentável. 
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(BRASIL, 2002). O Proinfa pode ser entendido como um programa híbrido, que prevê duas 

fases distintas.  

 A primeira fase (Proinfa 1) tem como finalidade a contratação de um total de 3.300 

MW de capacidade de geração por fontes alternativas de energia com entrada em 

funcionamento até 2008, igualmente distribuídos entre as modalidades biomassa, 

eólica e PCHs (1.100 MW para cada fonte), através de chamada pública, sendo que a 

Eletrobrás se comprometeria a estabelecer contratos assegurando a compra de energia 

pelo prazo de 20 anos, sob taxas variáveis preestabelecidas por fonte. Os custos do 

programa seriam rateados pelos consumidores finais do SIN. Há ainda previsão de que 

60% do valor total dos custos com serviços e equipamentos seja de origem nacional. 

 A segunda fase (Proinfa 2) estabelece que, após atingida a meta inicial, o programa 

deveria se desenrolar de forma que as fontes contempladas representassem 10% do 

consumo anual de energia no país em até 20 anos. Haveria uma programação anual de 

compra, de forma que as fontes representem no mínimo 15% do incremento anual da 

energia elétrica a ser disponibilizada para o consumo nacional (BRASIL, 2002).  

 Outras características podem ser observadas quanto ao programa, como o critério de 

necessidade de licenciamento ambiental para consecução dos projetos; o imperativo da 

distribuição mínima por estado de 20% da geração por fonte eólica e biomassa e 15% por 

PCH‟s; e a exigência de habilitação técnica, jurídica, fiscal e econômico-financeira para 

aprovação dos projetos. 

 O Proinfa pode ser visto como um “apoio do tipo tarifa feed-in” (TOLMASQUIM, 

2016, p. 242) por estabelecer valor fixo para compra por tipo de fonte. Os custos são rateados 

para o consumidor final, e recuperados através de uma taxa paga na conta de energia. Essas 

taxas só foram definidas em 2004. A tabela 1 mostra os valores estipulados por fonte dentro 

do programa em junho de 2004, e atualizados por meio do IGP-M para julho de 2010 

(ANEEL, 2016). 
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Tabela 1 – Valor Econômico por Fonte 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANEEL, 2010, p.14 

 

Críticas tem sido feitas em relação à utilização de tarifas feed-in no longo prazo, 

argumentando-se que, embora seja um instrumento de agilização do crescimento de projetos 

de energia renovável pelo mundo, apresenta ao mesmo tempo alto custo, sendo ineficiente e 

ineficaz no sentido de fomentar um mercado de energias renováveis por si só. (DUTRA, 

SZKLO, 2006) 

 

10.1. Financiamento 

 O Programa contava com subsídio financeiro direto por parte do BNDES, um 

programa de apoio financeiro específico, instituído em cumprimento ao disposto na Lei 

10.438, que destinava apoio no valor de até R$5,5 bilhões, cujos destinatários seriam 

empresas de geração que tenham firmado Contratos de Compra e Venda de Energia (CCVE) 

com a Eletrobrás no âmbito do programa. O apoio consistia em participação de até 70% do 

banco nos itens financiáveis, sob taxas de juros entre 2% e 3,5% ao ano, além da proposição 

de garantias nas várias fases dos projetos. (BNDES, 2004). Ainda, o Proinfa contava com o 

auxílio financeiro de diversas instituições, como o Banco do Brasil (repassando recursos do 

BNDES ou diretamente com recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste), Banco do 

Nordeste (através do Fundo Constitucional do Nordeste, com financiamentos até 80% do 

empreendimento, amortização em 20 anos a juros ente 10% a 14%), e da Caixa Econômica 

Federal (também repassando recursos do BNDES ou diretamente com recursos do Fundo 

Constitucional do Centro-Oeste). [MME, 2009] 
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10.2. Resultados 

 A primeira chamada pública para o Proinfa, realizada em 2004, resultou num 

montante de 2.527 MW contratados no total, entre as três fontes contempladas, sendo 1.100 

MW relativos à energia eólica, através de 47 empreendimentos, 1.100 MW relativo às PCHs, 

por 59 empreendimentos, e 327 MW de biomassa. A segunda chamada foi aberta com o 

objetivo de atingir a contratação dos 1.100 MW inicialmente previstos da fonte biomassa (772 

MW), na qual foram contratados 11 empreendimentos, totalizando 27 empreendimentos de 

biomassa contratada, ou 685 MW ao final. Ao todo, também foram contratados 63 

empreendimentos, totalizando 1.191 MW de potência contratada por fonte de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas, 54 empreendimentos num total de 1.423 MW por fonte eólica, 

totalizando 144 empreendimentos e uma potência instalada de 3.299 MW. A tabela 2 ilustra o 

total de montantes contratados no âmbito da primeira fase do Proinfa. (DUTRA, SZKLO, 

2006) 

 

Tabela 2 – Potência Contratada por Fonte 

 

 

 

Fonte: ANEEL, 2010, p. 14 

 

 O Proinfa alcançou alguns resultados expressivos. Segundo dados da Eletrobrás, até 

2011 haviam sido implantados 119 empreendimentos, sendo 59 de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (1.152,54 MW), 41 de fontes eólicas (963,99 MW) e 19 térmicas a biomassa 

(533,34 MW), totalizando capacidade instalada de 2.649,87 MW. Esta capacidade seria capaz 

de atender a 4,5 milhões de habitantes, e representava 3,59% do atendimento total do SIN em 

2009. Como previsto no planejamento, o direcionamento da energia seria feito para as 

diferentes regiões do país, sendo o Nordeste o maior beneficiado, contemplado em 966,58 

MW em empreendimentos, seguido da região Sul, com 822,49 MW. Um montante em torno 

de R$ 11 bilhões fora investido até o ano de 2009. O programa ainda foi responsável pela 

geração de 150 mil empregos diretos e indiretos, bem como a contribuição primordial para a 
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diversificação da matriz energética, para a complementaridade à geração, para a aquisição e 

desenvolvimento de tecnologia de ponta, além da contribuição no sentido de evitar emissões 

em um total estimado de 2,5 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente por ano 

(Eletrobrás, 2010; MME, 2009). O programa está fechado para o recebimento de novos 

projetos desde dezembro de 2011 (IEA, 2015) 

 A Lei 10.438 pode ser vista como grande divisor de águas em relação às energias 

renováveis no país. Para Lima (2007), além de instituir o Proinfa em seu artigo terceiro, ainda 

trouxe outras contribuições para o desenvolvimento das temáticas das energias no país, como: 

 Desconto nas tarifas de transmissão e distribuição (TUST e TUSD, respectivamente) 

para projetos eólicos, de biomassa, centrais hidrelétricas até 1 MW ou entre 1 MW e 

30 MW, e projetos de cogeração até 30 MW 
21

; 

 Comercialização direta com consumidores de carga igual ou maior de 500 KW; 

 Sub-rogação (orientação de recursos) da Conta de Consumo de Combustíveis 
22

, até 

2022, para fontes de energias renováveis quando estas substituírem geração térmica 

por combustíveis fósseis em localidades isoladas; 

 Criação da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que entre suas atribuições 

elenca a promoção da competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, 

termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, outras fontes 

renováveis e gás natural; 

 

11. Conclusão 

 O Brasil publica seu Plano Nacional de Mudança do Clima (PNMC) em 2009, mesmo 

ano em que se compromete voluntariamente a diminuir suas emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) de 36,1% a 38,9% do crescimento projetado até 2020. Isso implica em um 

aumento controlado de 2,2 em 2005 para 3,2 GtCO2e (gigatoneladas de dióxido de carbono 

equivalente) em 2020 (IBAMA, 2012). Entretanto, observa-se que as emissões desde 2010 

(ou seja, após a aprovação do PNMC) caminham na direção contrária, constatando aumento 

na ordem de 34%, em função da queda do uso de etanol, aumento do uso de gasolina e do 

crescimento da geração termelétrica no Brasil, crescimento este anterior à crise hídrica 

atualmente instalada no país, iniciada em 2013. Neste ritmo, o setor poderá a alcançar o 

                                                 
21 Desconto instituído pela Resolução Normativa ANEEL n. 77, de 18 de agosto de 2004. 

22 Fundo Setorial instituído em 1973 pela lei N. 5.899/1973 e gerido pela Eletrobrás com a finalidade de ratear 

os custos de combustíveis usados para geração de energia elétrica. Posteriormente, por meio da lei N. 

9.648/1998, passou a considerar também os custos com os empreendimentos que promovam a 

economicidade atual ou futura para o fundo, conhecidos como sub-rogações. 
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primeiro lugar no ranking de emissões no país, caso de o nível de desmatamento se mantiver 

igual ou decrescer. No setor elétrico, as preocupações com as emissões são o contrário de 

outros setores, como do uso da terra. Nele, as emissões são contratadas por longos períodos de 

tempo, na figura de leilões de energia. Se estes forem feitos para mecanismos que utilizem 

fontes fósseis, os efeitos serão também contratados por bastante tempo, o que torna ainda 

mais grave a questão da substituição do uso destas fontes na matriz energética. 

 O país possui todas as ferramentas necessárias à mão para efetivar a revolução que 

espreita o desenvolvimento do setor energético Brasileiro: experiência em grandes programas 

de incentivo às fontes renováveis, como no caso do Proinfa; os potenciais naturais e técnicos 

para ampliação da geração e um potencial econômico passível de crescimento; as formas de 

subsidiar as fontes alternativas, que apenas necessitam de redirecionamento e reforço a fim de 

fomentar estas iniciativas no país. Entretanto, fica o desafio quanto à reorientação de políticas 

e investimentos em energia, além de ajustes em programas já existentes ou ainda em 

construção, de forma que o país evolua de investimentos largamente concentrados em 

combustíveis fósseis, que alimentam os diversos setores da economia e sociedade, para um 

desenvolvimento baseado em fatores sustentáveis, proeminentemente ancorado nas melhorias 

que trazem as energias renováveis. 
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