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RESUMO 

 

O presente trabalho se destina ao estudo acadêmico da relação entre o uso contínuo e 

demasiado de combustíveis fósseis pelo setor energético na atualidade, e as mudanças 

climáticas, consequentemente agravando os impactos causados pelo fenômeno do 

aquecimento global. Neste estudo são avaliados o cenário atual das mudanças climáticas, as 

negociações realizadas no âmbito da comunidade internacional, por meio de organismos 

engajados no combate aos efeitos provocados pelo aquecimento global, as políticas públicas 

nacionais elaboradas com o intuito de promover a mitigação de tais efeitos e a 

sustentabilidade na produção de energia, através do fomento às fontes renováveis, bem como 

demais normas jurídicas atinentes ao tema. Ademais, são também analisados os mecanismos 

de mitigação das mudanças climáticas previstos em instrumentos internacionais multilaterais, 

sua implementação no Brasil com o auxílio do Japão como parceiro estrangeiro, e a 

estruturação do mercado de carbono nacional. O estudo ainda aborda estratégias para a 

manutenção de uma matriz energética limpa, através da exploração do alto potencial de 

recursos hidráulicos existentes no país, e do desenvolvimento de projetos de baixo impacto 

socioambiental. 

 

Palavras-chave: mudanças climáticas; combustíveis fósseis; fontes renováveis; pequenas 

centrais hidrelétricas. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This essay is aimed at the academic study of the relation between the continuous and 

exceeding use of fossil fuels by the energy sector nowadays, and climate change, which 

consequently aggravate the impacts caused by the global warming phenomenon. Such study 

evaluates the current scenario of climate change, the negotiations performed in the scope of 

the international community through organisms engaged in the combat of the effects resulting 

from global warming, the national public policies formulated with the purpose of promoting 

the mitigation of referred effects and the sustainability in energy production, by fomentation 

of renewable sources, as well as other applicable regulations. Furthermore, the mechanisms of 

mitigation of climate change set forth in international multilateral instruments, their 

implementation in Brazil with the support of Japan as a foreign partner, and the structuring of 

the national carbon market are also analyzed. In addition, the study also approaches strategies 

for the maintenance of a clean energy matrix by means of exploration of the high potential of 

water resources existing in the country, and the development of project with low social-

environmental impact. 

 

Key words: climate change; fossil fuels; renewable sources; small hydroelectric power 

plants. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os efeitos adversos produzidos pelas mudanças climáticas são uma realidade já vivenciada 

pela coletividade. Um dos principais motivos que agravam o aquecimento global é a 

utilização de combustíveis fósseis em larga escala pela indústria energética – em razão de 

uma série de fatores (custos, método de exploração mais conhecido, etc.) – ainda que 

tecnologias modernas permitam o uso de fontes renováveis, até mesmo em locais que 

apresentam pouco potencial para tanto, e que envolvem baixos impactos socioambientais em 

seu processo de implementação.  

 

Embora a comunidade internacional procure organizar discussões para tentar chegar a um 

consenso sobre o tema, e diversos instrumentos multilaterais traduzam uma consciência de 

países desenvolvidos e emergentes de que somente através de esforços conjuntos será possível 

combater os efeitos das mudanças climáticas, tais esforços ficam sujeitos à internalização dos 

mecanismos de mitigação por cada um deles. Além disso, a priorização de outros interesses 

por alguns países ou o momento político de cada sociedade acaba por criar um obstáculo às 

questões associadas ao meio ambiente. 

 

Neste passo, tanto em relação ao aquecimento global quanto à produção de energia 

desvinculada de combustíveis fósseis, as políticas públicas locais assumem importante papel, 

uma vez que definem objetivos e direcionam medidas para concretização da mitigação das 

mudanças climáticas e consecução da sustentabilidade. Através da análise das políticas 

públicas brasileiras percebe-se a intenção do legislador de estimular o uso de fontes 

renováveis, em virtude da disponibilidade de recursos naturais com alto potencial, de forma a 

concatenar ações internas com o compromisso junto à comunidade internacional. 

 

O Brasil tem sua matriz energética fundada em usinas hidrelétricas, haja vista o nível de 

aproveitamento dos recursos hídricos existentes. Apesar de poder ser considerada “limpa”, os 

empreendimentos incentivados pelo governo federal, geralmente de grande porte, na maioria 

das vezes causam danos socioambientais. Ademais, as alterações provocadas nos regimes 

pluviais pelas mudanças climáticas têm ocasionado a extensão da duração regular de 

estiagens, forçando o uso prolongado de usinas termelétricas – tradicionalmente opções 

secundárias – e, portanto, de combustíveis fósseis, tornando-a “suja”. 
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Deste modo, a atual matriz energética não está em consonância com a sustentabilidade 

preconizada nos instrumentos internacionais e nas políticas públicas nacionais, e muito menos 

em linha com o combate ao aquecimento global. Neste contexto, o incentivo às pequenas 

centrais hidrelétricas desponta como uma estratégia para adequar a matriz energética às 

finalidades mencionadas. Contudo, há vários entraves que inviabilizam o fomento à sua 

implantação, principalmente de ordem política e econômica. 

 

Este estudo acadêmico proporciona um panorama das mudanças climáticas atreladas ao setor 

energético brasileiro, das políticas públicas adotadas internamente e do uso dos mecanismos 

de mitigação em parceria com o Japão. Igualmente busca ressaltar a importância de fontes 

renováveis para a matriz energética, principalmente das pequenas centrais hidrelétricas, ideais 

para conciliar o potencial dos recursos hídricos, as metas de redução de emissões de gases do 

efeito estufa, e o desenvolvimento socioeconômico.  

 

Ressalte-se, também, que o aquecimento global atinge de forma mais acentuada determinadas 

regiões, sobretudo aquelas que possuem baixo índice de desenvolvimento humano. Condições 

adequadas de vida das populações estão além do fator econômico; compreendem liberdades e 

capacidades de escolhas, progresso nas circunstâncias nas quais estão inseridas, e 

sustentabilidade. Ocorre que, com o crescimento econômico muitas atividades que causam 

impactos socioambientais tendem a aumentar. A avaliação de crescimento econômico da 

perspectiva da renda per capita não representa por si só a melhoria da qualidade de vida. 

 

Em discurso proferido na abertura da Cúpula do Clima 2014 da Organização das Nações 

Unidas, realizada em Nova Iorque, EUA, em 2014, o Secretário Geral, Ban-ki Moon, elucidou 

que:  

 

[...] a mudança do clima ameaça a paz arduamente conquistada, a prosperidade e 

oportunidades para bilhões de pessoas. Hoje precisamos estabelecer o mundo em um 

novo curso. A mudança climática é a questão decisiva de nossa era. Está definindo o 

nosso presente. Nossa resposta definirá o futuro. [...] O custo humano, ambiental e 

financeiro da mudança do clima está se tornando insustentável. Nunca enfrentamos 

tamanho desafio. Tampouco encontramos tamanha oportunidade. Um futuro 

resiliente ao clima, com baixa emissão de carbono, será um futuro melhor [...] Não 

devemos emitir mais carbono do que nosso planeta pode absorver. Ninguém está 

imune à mudança do clima [...] Peço que todos os Governantes se comprometam a 

um acordo do clima significativo e universal em Paris, em 2015, e que cumpram 
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com sua parte para limitar o aumento da temperatura global a menos de 2º C. Em 

todo o mundo pessoas estão agindo [...]
1
 

 

É preciso, portanto, que haja liderança por parte de cada um dos países com relação às suas 

próprias ações, à responsabilidade perante a comunidade internacional. Deve haver a 

participação de todos os governos, e de todas as populações. Não somente grandes projetos de 

mitigação resultantes da cooperação entre países, como pequenas contribuições individuais 

são válidas para a promoção da sustentabilidade. Mais do que políticas públicas, somente uma 

reformulação de conceitos e ideais poderá contornar a situação global na atualidade. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
  MOON, Ban-Ki. Ban-Ki Moon. Nova Iorque, Cúpula do Clima, 23 set. 2014. Discurso de abertura da Cúpula 

do Clima 2014. Disponível em: 

<http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=2355#.VO_t9vnF8ei>. Acesso 

em: 18 jan. 2015. Tradução livre nossa. 
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1. Políticas Públicas de Mudanças Climáticas 

 

1.1. Panorama Global das Mudanças Climáticas 

 

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (em inglês, IPCC) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), é extremamente provável (95% a 100% de certeza 

científica) que as alterações constatadas em âmbito global relativas ao clima são causadas por 

atividades humanas
2
. Tais atividades compreendem também a contínua exploração de 

combustíveis fósseis em larga escala pelo setor energético. Só no ano de 2010, sua utilização 

voltada a esta área da economia foi responsável pela emissão de 35% dos gases de efeito 

estufa (GEE) contabilizados no referido período. 

 

O chamado efeito estufa é um processo natural necessário à estabilidade da temperatura na 

Terra. A atmosfera é composta por oxigênio (O2), nitrogênio (N2), e pequenas quantidades de 

GEE – gás carbônico (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e vapor d’água (H2O) – os 

quais permitem que os raios solares cheguem à superfície terrestre e a aqueçam, evitando a 

perda demasiada do calor gerado (radiação infravermelha). Sem este processo fundamental, a 

temperatura média na Terra seria aproximadamente 30º mais baixa, condição em que não 

seria possível haver vida no planeta.  

 

Ocorre que a queima de combustíveis fósseis para a produção de energia gera grandes 

quantidades de CO2. O uso ininterrupto deste método ao longo dos anos levou à sua 

concentração em excesso na atmosfera. Em conjunto com os demais GEE, o CO2 potencializa 

o efeito estufa, uma vez que acaba por funcionar como um isolante térmico, ou seja, um 

bloqueio à dissipação de parte do calor de volta para o espaço. Consequentemente, altera o 

ciclo natural do efeito estufa, causando o aumento da temperatura da Terra, o fenômeno do 

aquecimento global. 

 

Atualmente, um dos temas mais debatidos nas esferas econômica e ambiental é o conflito 

entre a garantia da segurança energética, associada à eficiência energética, e a mitigação dos 

                                                           
2
  INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2013: The Physical 

Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 867-932. 
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efeitos das mudanças climáticas, decorrentes especialmente do uso de combustíveis fósseis. 

Há de se ressalvar, e considerar, que diversos países não dispõem de recursos naturais que 

possam servir como meios alternativos para a produção de energia, e/ou de recursos 

econômicos que viabilizem novas tecnologias para a exploração de fontes alternativas de 

energia. 

 

Como indica Lester R. Brown, estudioso do Earth Policy Institute, organização ambiental 

sem fins lucrativos, com sede em Washington D.C., EUA:  

 

O mundo está nos primórdios de duas revoluções de energia. A primeira diz respeito 

à mudança generalizada para novas e eficientes tecnologias energéticas [...]. A 

segunda revolução energética já está acontecendo em ritmo acelerado. Trata-se da 

transição de uma economia movida por petróleo, carvão e gás natural, para uma 

outra baseada nas energias eólica, solar e geotérmica
3
. 

 

Como consequência deste embate, a consecução de objetivos de políticas energéticas para que 

um governo possa atender às necessidades locais em um determinado momento pode 

significar a não realização de políticas ambientais sustentáveis, incluindo aquelas atinentes 

aos compromissos sobre mudanças climáticas assumidos no âmbito da comunidade 

internacional. No entanto, em vista dos impactos ambientais resultantes da exploração de 

combustíveis fósseis, os temas da energia e das mudanças climáticas se tornam 

interdependentes. 

 

Na Europa, por exemplo, países em geral são ainda altamente dependentes de combustíveis 

fósseis para usinas termelétricas, com exceção de alguns países que possuem fontes nucleares 

mais desenvolvidas. Questão sensível enfrentada pela União Europeia é justamente a ausência 

de uma política comum de energia. O bloco procura formas mais adequadas de diversificar 

suas fontes e assegurar o aprovisionamento de energia, bem como integrar questões 

ambientais às políticas individuais internas e externas de seus países membros.  

 

O desafio para os governantes, nos dias de hoje, consiste em delinear políticas públicas 

capazes de atender aos interesses econômico e ambiental. Além disso, não basta a solução de 

problemas internos, em virtude da cooperação bilateral e multilateral esperada pelos demais 

                                                           
3
  BROWN, Lester R. Plano B 4.0.: Mobilização para salvar a civilização. New Content; Ideia Sustentável: 

São Paulo, 2009, p. 115. 
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países. A preocupação focada na segurança e na eficiência energéticas, caracterizada pela 

ausência de medidas que visem combater a emissão de CO2, acelera o processo das mudanças 

climáticas. Por outro lado, o uso de fontes alternativas de energia requer estudos prévios de 

viabilidade de sua exploração, assim como de desdobramentos para a economia. 

 

Organismos internacionais, como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (em inglês, UNFCCC), o IPCC, a Agência Internacional de Energia (em inglês, IEA), 

entre outros, procuram criar espaços para que, juntas, as nações possam buscar mitigantes 

para as adversidades oriundas das mudanças climáticas.  

 

Entretanto, os planos traçados em seus instrumentos, vinculantes ou não, encontram entraves 

no próprio comprometimento das partes signatárias, em razão de fatores como crises 

econômicas e prioridades de outras áreas na criação de políticas públicas internas e externas, 

tais como saúde e educação (embora saúde esteja também relacionada às questões de meio 

ambiente). 

 

Neste passo, percebe-se uma tendência de algumas nações à priorização de questões imediatas 

de suas respectivas populações, e de demais interesses soberanos, em detrimento do pacto 

assumido com respeito às preocupações ambiental e climática de médio ou longo prazo, o que 

prejudica imensamente a eficácia das ações internacionais de combate aos efeitos do 

aquecimento global. 

 

Apesar das diretrizes estabelecidas pela UNFCCC e pelo Protocolo de Quioto, assinado em 

1997, na 3ª Conferência das Partes (COP 3), estudos científicos constatam que o nível anual 

de emissão de GEE aumentou de 1,0%, em média, nos anos 90, para 3,2%, em média, entre 

2002 a 2011
4
. Isto se deve, basicamente, ao crescimento econômico rápido de vários países 

nesses períodos, em sua maioria emergentes, cujas demandas de energia e transporte são 

atendidas principalmente através do uso de combustíveis fósseis. 

 

Havia a expectativa de que a 15ª Conferência das Partes (COP 15), realizada em 2009, em 

Copenhague, Dinamarca, envolvesse partes signatárias da UNFCCC em ações concretas e 

                                                           
4
  INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, op. cit., p. 50. 
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efetivas para combater os efeitos do aquecimento global, por meio de um instrumento 

abrangente que pudesse, até mesmo, substituir o Protocolo de Quioto. A COP 15, porém, teve 

como resultado tão somente uma declaração de intenções não vinculante (“Acordo de 

Copenhague”). 

 

Ainda que fosse de natureza vinculante, os países signatários do Acordo de Copenhague não 

estariam sujeitos a matérias muito decisivas. O instrumento simplesmente reafirmou a 

necessidade do empenho conjunto de esforços contra as mudanças climáticas, enfatizando o 

princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, e da estabilização da concentração 

de GEE, a partir da limitação do aumento da temperatura até o máximo de 2º C. Determinou 

ainda a implementação de medidas adicionais, por volta do ano de 2015, trazendo a 

possibilidade de modificação da limitação da elevação da temperatura global para 1,5º C.  

 

O que se verifica, na realidade, é que o progresso com relação ao que foi abordado na COP 15 

e em instrumentos internacionais anteriores têm sido vagaroso e pouco eficiente. As ações 

tomadas pelos signatários desde então estão ainda longe do que foi estabelecido no Acordo de 

Copenhague, o que leva a crer que os objetivos traçados em 2009 não serão atingidos por 

volta de 2015, como estimado. Uma das razões que mais entravam este progresso é a 

discrepância entre as responsabilidades e interesses dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento: 

 

These differences have made the negotiation process slow and troublesome and have 

led to weak outcomes. However, even though the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) meeting in Copenhagen in 2009 did not 

produce the strong result many had hoped for, emissions pledges for 2020, 

embodied in the Copenhagen Accord and confirmed in Cancun in 2010, were an 

important step forward: they have provided a strong foundation for progress. 

Nevertheless, these pledges leave a major gap between what is planned and what is 

consistent with a 2º C path (50-50 chance). There was further progress at the 17
th

 

Conference of the Parties (COP 17) in Durban in December 2011 and COP 18 in 

Doha in late 2012, but the pace of the discussions remain slow. 

 

Estas diferenças tornaram o processo de negociação lento e problemático, e levaram 

a resultados fracos. No entanto, ainda que o encontro da Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) em Copenhague em 2009 não 

tenha produzido o grande resultado que muitos esperavam, os compromissos de 

emissão para 2020, constantes do Acordo de Copenhague e confirmados em Cancun 

em 2010, foram um importante passo para frente: eles trouxeram uma base forte 

para o progresso. Contudo, estes compromissos deixam um enorme fosso entre o 

que está planejado e o que é consistente com a meta de 2º C (chance em 50-50). 

Verificou-se mais progresso na 17ª Conferência das Partes (COP 17) em Dubai em 
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Dezembro de 2011 e na COP 18 em Doha no final de 2012, mas o ritmo das 

discussões continua devagar.
5
 

 

Embora o Acordo de Cancun, adotado pela 16ª Conferência das Partes (COP 16), realizada 

em 2010, no México, tenha sido apenas um acordo genérico, sem inovações, significou um 

progresso, já que formalizou os pactos delineados no Acordo de Copenhague. Ademais, as 

nações acordaram a extensão do Protocolo de Quioto, cujo prazo inicial era até 2012, para um 

segundo período de compromisso. Caso contrário, a partir de 2012 o mundo já não mais teria 

o único instrumento legal que traz obrigações para países desenvolvidos, deixando à sua 

mercê países mais pobres. 

 

Para acelerar o cumprimento das metas estabelecidas em instrumentos internacionais, 

especialistas sugerem que países ricos devem procurar meios de “rejuvenescer” suas 

economias e estimular o “crescimento econômico e social verde”, o que ao mesmo tempo 

incentivaria iniciativas sustentáveis no mundo subdesenvolvido, em desenvolvimento, e nos 

BRICS.
6
  

 

Neste contexto, as discussões e negociações internacionais são o melhor método para 

pressionar a transformação de políticas públicas internas em ações efetivas, em nível global. 

As mudanças climáticas precisam ser combatidas por todos os países, e por todos os seus 

cidadãos. Caso contrário, todos estarão sujeitos à ineficácia de ações tomadas para tal 

finalidade. 

 

O estímulo em questão pode se dar através do fomento à exploração de fontes renováveis de 

energia, cujos impactos ambientais são diminutos em comparação aos dos combustíveis 

fósseis, tidos como fontes tradicionais de energia. O IPCC indica que o potencial agregado de 

exploração de fontes renováveis de energia, em âmbito global, excede a sua demanda.
7
 Ainda 

que a distribuição destas fontes não seja homogênea entre os países, o potencial de exploração 

                                                           
5
  BASSI, Samuela; RYDGE, James. Global Cooperation and Understanding to Accelerate Climate Action. In: 

BOWEN, Alex; STERN, Nicholas; WHALLEY, John (Orgs). The Global Development of Policy Regimes 

to Combat Climate Change. Londres: World Scientific, 2014, p. 30, tradução livre nossa. 
6
  Ibid., p. 20. 

7
  INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Renewable Energy Sources and Climate 

Change Mitigation: Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2011, p. 181. 
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continua a ser razoavelmente maior em relação à demanda de energia em cada região do 

planeta. 

 

O IPCC afirma que mesmo que determinados locais apresentem baixo potencial para a 

utilização de quaisquer fontes de energias renováveis, há outras oportunidades.
8
 Ademais, o 

avanço tecnológico traz otimismo, já que tem a capacidade de viabilizar a exploração de 

fontes renováveis nestes locais considerados quase sem, ou sem potencial. O comércio 

internacional também pode auxiliar na promoção de energias limpas, desde que adotados os 

incentivos corretos, tais como a importação de biocombustíveis sustentáveis, compra e venda 

de energia entre países, entre outros. 

 

Em contrapartida, as próprias fontes de energias renováveis podem ser prejudicadas se 

agravada a atual situação de emissões de GEE, seja pelo uso de combustíveis fósseis, seja pela 

continuidade de demais atividades que acarretam o aquecimento global.  

 

Durante a 20ª Conferência das Partes (COP 20), realizada em 2014, em Lima, Peru, os países 

participantes aprovaram a elaboração de um “rascunho zero” de um futuro acordo global. O 

documento produzido, denominado “Chamamento de Lima para a Ação sobre o Clima”, 

ressalta responsabilidades das nações ricas diante de sua culpa histórica pela emissão de GEE, 

e será preparado sob os focos de medidas de contenção do aquecimento global, metodologia a 

ser adotada pelos países para suas metas de redução e iniciativas das nações ricas para 

contenção de emissões de GEE entre 2015 e 2020
9
. 

 

Os dados deste documento servirão para orientar as decisões para a estruturação do tratado 

que será obrigatório a todos os países signatários, a ser firmado – espera-se – em 2015, e que 

entrará em vigor somente em 2020. A finalidade é evitar que a temperatura da Terra aumente 

mais 2º C até o final do século.
10

 Para os negociadores representando o Brasil, o texto 

aprovado é equilibrado, porém ainda não o ideal. Proposta pelo Brasil, em 2015, será 

                                                           
8
  INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2011, p. 10. 

9
  CARVALHO, Eduardo. Países ricos cedem e COP 20 aprova ‘rascunho zero’ de acordo climático. G1, Lima, 

14 dez. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/12/paises-reunidos-na-cop-20-

aprovam-rascunho-zero-de-acordo-climatico.html>. Acesso em: 16 dez. 2014. 
10

  CHIARETTI, Daniela. Impasse na conferência do clima de Lima opõe China e Estados Unidos. Valor 

Econômico, Lima, 13 dez. 2014. Disponível em: <http://www.valor.com.br/internacional/3821360/impasse-

na-conferencia-do-clima-de-lima-opoe-china-e-estados-unidos>. Acesso em: 16 dez. 2014. 
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discutida a “diferenciação concêntrica”, para aprimorar a responsabilidade comum, porém 

diferenciada, dos países.
11

 

 

Ainda que o Brasil, como país em desenvolvimento, não tenha se comprometido com metas 

específicas no Protocolo de Quioto, assumiu a consecução de medidas adequadas para a 

limitação do aumento necessário de suas emissões. Para tanto, pode recorrer não somente a 

iniciativas internas, como também a ações em conjunto com demais países, analisando-se o 

espírito dos instrumentos propostos para a mitigação das mudanças climáticas. A celebração 

de acordos bilaterais ou multilaterais com nações amigas é um meio de atingir interesses 

mútuos e estreitar relações, gerando vários outros benefícios além da mitigação das mudanças 

climáticas em nível global. 

  

Em novembro de 2014, EUA e China, por exemplo, os dois maiores poluentes no mundo, 

celebraram um acordo bilateral com o objetivo de cortar as emissões em seus respectivos 

territórios. A China realizará novos investimentos substanciais em projetos de energias limpas 

para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis e custos associados aos efeitos das 

mudanças climáticas, já evidentes em seus principais centros urbanos. Os EUA, por sua vez, 

pretendem desativar ¼ (um quarto) do total de suas usinas que utilizam combustíveis fósseis. 

Esta iniciativa poderá incentivar o mercado de energias renováveis.
12

 

 

No início de 2015 EUA e Índia celebraram um acordo de cooperação bilateral, que tem por 

uma de suas premissas o combate às mudanças climáticas. Os EUA participarão de um grande 

empreendimento associado ao desenvolvimento de energias limpas na Índia. Estima-se que 

até 2030 aproximadamente 46% da energia elétrica do país será produzida pelas fontes solar, 

eólica e hidráulica. Como referência da dimensão do projeto, a capacidade a ser instalada nos 

próximos 7 (sete) anos com base em fontes renováveis será 1,2 vezes maior em comparação à 

capacidade total do Brasil hoje, contabilizando-se fontes renováveis e não renováveis.
13

 

 

                                                           
11

 CARVALHO, Eduardo, op. cit. 
12

 NINIO, Marcelo. EUA e China assinam acordo para reduzir emissão de gases poluentes. Folha de S. Paulo, 

Pequim, 12 nov. 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2014/11/1546843-eua-e-

china-anunciam-acordo-para-reduzir-emissao-de-gases-poluentes.shtml>. Acesso em: 21 jan. 2015. 
13

 RODRIGUES, Delcio. O que o acordo Índia-EUA sobre energias renováveis tem a dizer para o Brasil? 

Envolverde, São Paulo, 2 fev. 2015. Disponível em: <http://envolverde.com.br/ambiente/o-que-o-acordo-

india-eua-sobre-energias-renovaveis-tem-dizer-para-o-brasil/>. Acesso em: 13 fev. 2015. 
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1.2. Política Nacional e Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

 

O governo federal instituiu, por meio da Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), com o intuito de oficializar o 

compromisso do Brasil, perante a comunidade internacional, de redução da emissão de GEE 

entre 36,1% e 38,9% do total das quantidades projetadas até 2020.
14

 A PNMC foi 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010.
15

 Compete ao 

Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) e ao Grupo Executivo (GEx), criados 

pelo Decreto Federal nº 6.263, de 21 de novembro de 2007, a sua gestão.
16

 

 

Os princípios da PNMC sopesam não apenas a UNFCC, o IPCC, e o Protocolo de Quioto, 

como também a Constituição Federal e a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (que 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente)
17

. A PNMC reconhece a existência de 

adversidades causadas pelas mudanças climáticas, de responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas, no âmbito internacional, bem como a necessidade de criação de condições 

internas que propiciem o combate às ou mitigação das consequências socioeconômicas, 

definição de ações para adaptação e prevenção de atividades emissoras de GEE. 

 

São estabelecidas como diretrizes da PNMC a promoção de investimentos com o objetivo de 

garantir a redução das emissões e a remoção de GEE por meio de sumidouros, implementação 

de planos setoriais pertinentes, além do incentivo ao desenvolvimento e difusão de 

tecnologias limpas. O Decreto Federal nº 7.390/2010 prevê em seu art. 3º, inciso III, a criação 

do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), ao passo que o art. 6º, §1º, inciso III, trata 

da expansão da oferta de fontes alternativas renováveis – centrais eólicas, pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHS) e bioeletricidade – e incremento da eficiência energética.  

 

                                                           
14

 BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 30 dez. 2009. Seção 1 – Edição Extra, p. 109. 
15

 ____. Decreto Federal nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 dez. 2010. Seção 1, p. 4. 
16

 ____. Decreto Federal nº 6.263, de 21 de novembro de 2007. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 nov. 2007. Seção 1, p. 5. 
17  ____. Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Poder Executivo, Brasília, DF, 2 set. 1981. Seção 1, p. 16509. 
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A Lei Federal nº 12.187/2009 indica como instrumento da PNMC, em seu art. 6º, inciso I, o 

Plano Nacional sobre Mudança do Clima, tratado no Decreto Federal nº 6.263/2007, e que foi 

estruturado em 4 (quatro) eixos: (i) oportunidades de mitigação; (ii) impactos, 

vulnerabilidades e adaptação; (iii) pesquisa e desenvolvimento; e (iv) educação, capacitação e 

comunicação. Sua elaboração anterior à PNMC foi um marco relevante para qualificar a 

elaboração e implementação de políticas públicas no Brasil. 

 

Um de seus propósitos é a manutenção da participação das energias renováveis na matriz 

energética do país, preservando a posição de destaque que o Brasil sempre ocupou no cenário 

internacional. Ao tempo do Plano Nacional sobre Mudança do Clima foi estabelecida como 

estratégia a expansão da geração de energia por usinas hidrelétricas, através da continuidade 

do aproveitamento dos vastos recursos hídricos inexplorados. De acordo com este 

instrumento, as usinas hidrelétricas propiciam outros usos, tais como controle de cheias, 

piscicultura, turismo, navegação, irrigação e abastecimento de água, entre outros. 

 

Após a aprovação da PNMC, da elaboração dos planos setoriais previstos no Decreto Federal 

nº 7.390/2010, o CIM determinou a revisão do Plano Nacional sobre Mudança do Clima para 

elucubrar o desempenho nos períodos antecedentes. Contudo, conquanto tenha incorporado os 

planos setoriais, não há uma ligação transversal entre estes que possa torná-lo um instrumento 

coeso e coerente. Ao contrário, seguem lógicas diferentes e apresentam ambições 

discrepantes, setorialmente independentes.  

 

Além disso, as metas de redução sofreram alterações, sendo atenuadas ou até mesmo 

transformadas em objetivos genéricos, sem referências de datas ou parâmetros, o que 

impossibilita a análise precisa de seu cumprimento. Assim, o instrumento perdeu em parte seu 

caráter estratégico e orientador inicialmente vislumbrado para as ações de mitigação das e 

adaptação às mudanças climáticas, o que prejudica a consecução da PNMC. Ademais, trata-se 

de compromisso voluntário e não de meta legalmente vinculante, o que torna flexíveis sua 

eficácia e validade. 

 

É preciso haver uma nova revisão geral de seus termos, de maneira a enquadrá-los à realidade 

atual, aos verdadeiros desafios aos quais a comunidade internacional está exposta em 
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decorrência do aquecimento global de origem antrópica. Além disso, as medidas previstas 

para os diversos setores devem ser pertinentes e interligadas. 

 

1.3. Vulnerabilidade do Brasil às Mudanças Climáticas 

 

Estima-se a emissão per capita de CO2 brasileira em torno de 0,5 tonelada de carbono por 

ano, média muito abaixo do índice de países industrializados (1,2 toneladas). Uma das razões 

que levam a este cenário é a existência de um parque energético composto majoritariamente 

por usinas hidrelétricas. No entanto, a emissão de aproximadamente 70% a 80% de GEE no 

país ocorre em virtude de desmatamentos de grandes proporções na Amazônia e no Cerrado, 

realizados, sobretudo, para a abertura de terrenos e pastos destinados à prática agropecuária.  

 

Considerando estas circunstâncias, o índice per capita é elevado a 1,5 toneladas de carbono 

por ano, acima do índice dos países industrializados. Assim, surge para o Brasil a obrigação 

de contribuir com a redução das emissões de GEE. Considera-se em tese ser possível frear 

totalmente os desmatamentos, haja vista a quantidade de áreas já degradadas ou abandonadas, 

somando mais de 200 mil km
2
 apenas na Amazônia.

18
 Estas áreas poderiam ser recuperadas 

por técnicas agropecuárias avançadas, o que permitiria o desenvolvimento regional.  

 

Os desmatamentos são também adotados pelo setor energético para a implantação de usinas 

hidrelétricas. Há um forte incentivo do governo federal, por meio do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), à construção de usinas de grande porte, especialmente na região 

amazônica, com a promessa de acesso à energia elétrica por populações de áreas isoladas e 

promoção do crescimento econômico local. Entre as 10 (dez) maiores obras iniciadas pelo 

PAC, 3 (três) são hidrelétricas localizadas nos estados de Rondônia e do Pará. 

 

Embora o percentual de emissões de GEE na geração de energia seja notadamente inferior em 

relação ao dos desmatamentos, a escassez de chuvas e baixas de reservatórios de hidrelétricas 

vivenciadas na atualidade têm exigido o funcionamento constante de usinas termelétricas, 

anteriormente acionadas apenas para complementar o suprimento de energia. Deste modo, os 
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  NOBRE, Carlos A. Mudanças climáticas globais e o Brasil: porque devemos nos preocupar. In: Revista 

Plenarium. Brasília, Câmara dos Deputados, n. 5, p. 12-21, out. 2008. 
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estoques e queima de combustíveis fósseis têm aumentado consideravelmente, “sujando” 

significativamente nossa matriz energética. 

 

Os instrumentos legislativos prezam os biocombustíveis e biomassa como meios de mitigação 

das mudanças climáticas. Não obstante sejam alternativas ecológicas, possuem algumas 

implicações. Os biocombustíveis dependem do cultivo agrícola das matérias primas (cana de 

açúcar, soja, mamona, etc.), que por sua vez requer desmatamentos para a utilização do solo, 

grandes quantidades de água e agrotóxicos para o cultivo, entre outros possíveis impactos 

socioambientais negativos. Já a biomassa pode levar à formação de áreas desérticas pelo corte 

não planejado de árvores, exaustão do solo pela erosão, e poluição pela própria queima, a qual 

também produz gases poluentes.  

 

Estima-se que o país sofrerá impactos mais profundos decorrentes do aquecimento global em 

virtude do fato de que diversos setores econômicos (principalmente agropecuária e energia) 

são dependentes de recursos naturais sujeitos aos efeitos das mudanças climáticas. O Primeiro 

Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas indica que o 

clima no Brasil ainda passará por aumentos gradativos da temperatura em todas as regiões, 

porém com diferentes intensidades que poderão variar entre 1º a 6º até 2100.
19

 

 

Os regimes pluviais serão alterados, provocando estiagens prolongadas. Em decorrência disto, 

haverá risco de colapso do fornecimento de água e da geração de energia, haja vista o papel 

crucial das usinas hidrelétricas. Isto significa, portanto, a necessidade de recorrer às usinas 

termelétricas. Nem mesmo os biocombustíveis serão capazes de atender à demanda, uma vez 

que o aumento da temperatura inviabilizará a cultura das matérias primas.  

 

Certamente não se pode mais dizer que são elucubrações desvairadas resultantes de pesquisas 

científicas pessimistas, haja vista o cenário atual em diversos estados do Brasil, nos quais já 

há risco iminente de colapso no abastecimento de água e energia elétrica. 
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  PAINEL BRASILEIRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Contribuição do Grupo de Trabalho 2 ao 

Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Sumário 

Executivo do GT2. Rio de Janeiro: Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2013, p. 13. 
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Apesar da PNMC e do Plano Nacional sobre Mudança do Clima em execução, o Brasil não 

está ainda suficientemente preparado para se adaptar aos efeitos do aquecimento global, 

possuindo as suas próprias e específicas fragilidades.
20

 O mapeamento das áreas mais 

propensas às consequências danosas, estudos de impactos sobre ecossistemas ou estimativas 

dos possíveis desdobramentos para os setores econômicos não são realizados na mesma 

velocidade em que o aumento da temperatura já se torna realidade.  

 

Não obstante a capacidade interna para conduzir pesquisas e criar tecnologias, o país está 

atrasado quanto ao conhecimento do seu próprio grau de vulnerabilidade, o que é bastante 

preocupante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
20 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA. Cadernos NAE: 

negociações internacionais sobre a mudança do clima/vulnerabilidade, impactos e adaptação à mudança 

do clima. Brasília: Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, v. I, n. 3, fev. 2005, p. 209. 
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2. Política Energética no Brasil 

 

2.1. Tutela Jurídica da Energia 

 

A Constituição Federal estabelece, por meio de seu art. 225
21

, a regra matriz do direito 

ambiental pátrio, que dispõe sobre o manejo adequado de recursos naturais, entre outros 

aspectos. Considerando-se que a produção de energia, no Brasil, decorre da utilização destes 

recursos naturais, principalmente hídricos, aos quais é conferida proteção peculiar, como bens 

naturais, a energia passa a também possuir caráter de universalidade, e, portanto, há de ser 

apreciada como essencial e de uso comum do povo. Afinal, está também associada à 

qualidade de vida sadia no contexto do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

 

Ademais, o art. 20, inciso VIII, da Carta Magna, especifica como bens da União não somente 

os recursos ambientais como os potenciais de energia hidráulica. O art. 21, por sua vez, 

estabelece como atribuição da União “[...] o aproveitamento energético dos cursos de água, 

em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos”. Verifica-se 

por estes dispositivos uma clara preocupação com a exploração da energia, diante da 

magnitude da capacidade de geração advinda dos recursos hídricos em território nacional. 

 

A tutela da energia está presente ainda em normas infraconstitucionais. A Política Nacional 

do Meio Ambiente e a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (que regulamenta o art. 

225, §1º, incisos I, II, III e VII)
22

 assumem papel importante ao definirem os recursos 

ambientais em seus arts. 3º, inciso V, e 2º, inciso IV, respectivamente: “a atmosfera, as águas 

interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 

elementos da biosfera, a fauna e a flora”, compreendendo aqueles necessários à produção de 

energia. 

 

A Lei Federal nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, trata em seu conteúdo da política energética 

nacional, que preconiza o aproveitamento racional das fontes de energia, visando, conforme 
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abordado em seu art. 1º, incisos VII, XVII e XVIII, à utilização de fontes alternativas de 

energia, mediante aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das tecnologias 

aplicáveis, fomento do desenvolvimento relacionado à energia renovável, e mitigação de 

gases causadores do efeito estufa e de poluentes nos setores de energia.
23

 

 

O Ministério de Minas e Energia (MME), junto dos demais órgãos do governo federal, quais 

sejam, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), são essenciais para a regulação das 

atividades em suas respectivas áreas e consecução de políticas de energia. 

 

No campo das energias renováveis, a Lei Federal nº 10.438, de 26 de abril de 2012, havia 

criado o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA)
24

, 

regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.025, de 30 de março de 2004
25

, para aumentar a 

participação de energia elétrica gerada com base em fontes eólica, biomassa e PCHS. O 

PROINFA busca promover a diversificação das fontes de energia para garantir segurança no 

fornecimento, bem como permitir a valorização das características e potenciais regionais.  

 

Até 31 de dezembro de 2011 haviam sido implantados 119 (cento e dezenove) 

empreendimentos: 41 (quarenta e uma) eólicas, 59 (cinquenta e nove) PCHS e 19 (dezenove) 

térmicas a biomassa. Pode-se dizer que o PROINFA representa uma iniciativa avançada e 

louvável do governo federal, já que a energia produzida pode ser usada para complementar a 

demanda de energia no país. Ademais, a ausência de metas de redução de emissões de CO2 

pelo Brasil, como país em desenvolvimento, representa um ambiente de negócios propício 

para os mecanismos de mercado previstos no Protocolo de Quioto. 

 

Por fim, a Lei Federal nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e modifica algumas previsões da Lei 
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Federal nº 10.438/2002, determina por meio de seu art. 23, inciso VI, o aproveitamento do 

potencial renovável no Brasil: “promover a competitividade da energia produzida a partir de 

fontes eólica, termosolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, outras fontes 

renováveis e gás natural”.
26

 

 

2.2. Matriz Energética Brasileira 

 

Na extensa rede hidrográfica do país predominam rios de planalto que, em decorrência de seu 

relevo, caracterizado pela existência de rupturas de declive nos leitos, vales encaixados, 

desníveis entre a nascente e a foz que provocam grandes quedas d’água, apresentam alto 

potencial para a geração de energia. O modelo energético nacional é basicamente fundado na 

exploração de usinas hidrelétricas, e a energia produzida é considerada renovável em razão da 

continuidade do ciclo hidrológico.  

 

As usinas termelétricas configuram o segundo meio de geração após as usinas hidrelétricas, e 

são utilizadas com o propósito de auxiliar no suprimento da demanda de energia, notadamente 

em situações emergenciais de médio ou curto prazo. Outra forma de ampliação da oferta de 

energia ocorre por meio da importação, com destaque para a energia produzida pelo Paraguai, 

em decorrência do Tratado de Itaipu celebrado com o Brasil em 1973, para aproveitamento 

hidrelétrico do Rio Paraná pela Usina Elétrica de Itaipu.  

 

Conforme demonstrada no Gráfico 1 abaixo, constante do Relatório Final do Balanço 

Energético Nacional 2014, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
27

, a oferta 

de energia elétrica no ano base 2013 a partir de fontes renováveis, considerando somente 

empreendimentos ativos, foi distribuída da seguinte forma: 
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Gráfico 1 – Oferta de energia elétrica no ano base 2013 por fontes renováveis e não renováveis 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética 
 

 

Além das condições naturais que lhe são favoráveis, a adoção das fontes hidráulicas pelo 

modelo energético brasileiro também se deve ao fato de que os custos operacionais de usinas 

hidrelétricas são baixos, já que necessitam apenas da força motriz das águas para a geração de 

energia. As usinas termelétricas, apesar de serem mais facilmente instaladas – podem ser 

construídas até mesmo perto de centros urbanos, o que evita o desperdício de energia na rede 

de transmissão – exigem mais gastos em razão dos combustíveis utilizados para a geração de 

energia elétrica por meio do calor liberado durante sua queima.  

 

Pode-se dizer que a matriz energética nacional – o conjunto de fontes de energia ofertadas – é 

essencialmente limpa, uma vez que a produção de energia a partir de fontes renováveis, 

incluindo as importações, cujas origens são consideradas também renováveis, corresponde a 

mais da metade do resultado total, atingindo 79,3% em 2013. As fontes hidráulicas 

respondem sozinhas por 64,9% (sem considerar importações de energia realizadas no referido 

período) deste total
28

. Verifica-se pelo Gráfico 1 que a atuação de demais fontes renováveis é 

ainda reduzida diante de seu potencial. 
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O Sistema Interligado Nacional (SIN), que conecta as concessionárias, permissionárias e 

autorizadas de geração de energia aos principais centros de consumo, conduzindo o fluxo de 

produção e transmissão, compreende uma grande rede hidrotérmica, abrangendo as regiões 

Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 1,7% da capacidade de 

geração de energia não integra o SIN e está concentrado em sistemas dispersos na região 

amazônica. Avalia-se que o país utiliza hoje somente 1/3 (um terço) de seu potencial 

hidráulico para a disponibilização de energia no SIN. 

 

Embora constituam uma matriz energética limpa, com baixos índices de emissão de GEE, as 

usinas hidrelétricas costumam causar grandes impactos socioambientais. A implantação 

depende de alagamentos e construções de barragens para os reservatórios, que geralmente 

provocam o deslocamento forçado das populações locais, as quais perdem suas propriedades e 

patrimônio cultural, e são obrigadas a buscar novas atividades para seu sustento e prestação de 

serviços públicos e privados (hospitais, escolas, etc.) em outras comunidades.  

 

Estas ações, normalmente precedidas de intenso desmatamento, acarretam o desaparecimento 

da biodiversidade. Muitas vezes, as usinas hidrelétricas são edificadas nos últimos refúgios de 

espécies nativas da flora e da fauna, promovendo sua extinção, em vários casos endêmicas. 

Ademais, a decomposição da matéria orgânica submersa pelos alagamentos pode produzir 

gases poluentes e liberação de CO2. As barragens, por sua vez, se tornam um impedimento ao 

curso normal dos rios, que escoam sedimentos, estimulando a intensificação do processo de 

erosão às suas margens e outros impactos socioambientais negativos. 

 

O aumento da capacidade de geração de energia não está restrito às usinas hidrelétricas. PCHS 

e outras fontes renováveis já utilizadas em diminuta escala poderiam ser impulsionadas 

significativamente, com a vantagem de que causariam menores impactos socioambientais em 

relação aos empreendimentos hidráulicos de grande porte. Os dados do Banco de Informações 

de Geração (BIG) da ANEEL
29

 indicam a seguinte participação das fontes renováveis na 

capacidade de geração instalada até janeiro de 2015: hídrica (62,756%); eólica (3,5031%); 

biomassa (8,6799 %); e solar (0,0106 %). 
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2.3. Fontes Renováveis e Fomento às PCHS 

 

As energias renováveis são aquelas provenientes das chamadas fontes renováveis, isto é, que 

possuem a capacidade de se regenerar por processos da natureza, os quais se desenrolam na 

mesma medida ou ainda em passo mais acelerado em comparação ao consumo das energias 

geradas pela sociedade. Como são recompostas em médio ou curto prazo, podem ser 

consideradas virtualmente inesgotáveis. As formas de energias renováveis mais conhecidas 

são: hídrica, eólica, biomassa, solar fotovoltaica, geotérmica, hidrogênio e oceanos. 

 

As fontes não renováveis, os combustíveis fósseis (petróleo bruto, carvão mineral e gás 

natural) são substâncias compostas de carbono, resultantes de processos de decomposição de 

matéria orgânica, a qual fica submetida em condições com pouco oxigênio, pressão da terra e 

elevadas temperaturas por longos períodos (milhões de anos). São encontradas na natureza em 

reservas finitas, em vista do tempo necessário à sua reposição. Avalia-se a escassez de 

petróleo e gás natural em 100 (cem anos), e de carvão mineral em 200 (duzentos) anos.  

 

Após processadas, as fontes não renováveis são utilizadas na produção de energia, bem como 

de combustíveis para o setor de transporte e outros materiais para diversos ramos industriais. 

No entanto, o emprego em excesso dos derivados destas fontes aumentam a emissão de gases 

nocivos à atmosfera, tais como óxidos de azoto (NOX) e enxofre (SO2), hidrocarbonetos e 

GEE, consequentemente agravando o aquecimento global, a formação de chuvas ácidas e 

névoa (smog fotoquímico).  

 

Os combustíveis fósseis são considerados fontes tradicionais de energia, tendo em vista que 

os métodos para seu uso são amplamente difundidos desde a Revolução Industrial. São 

recursos não renováveis uma vez que o processo para sua formação é extremamente vagaroso, 

conforme mencionado, em velocidade insuficiente para suprir continuadamente a demanda 

humana. O ciclo de vida do CO2 lançado na atmosfera é demasiadamente extenso:  

 

Uma vez acrescentado um certo número de moléculas no ar, levará mais de 120 anos 

para a natureza reduzi-lo à metade. Portanto, se parássemos de emiti-lo totalmente 

amanhã, o que é irreal, permaneceria intenso o efeito de aquecimento por mais de 
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um século. Daí a responsabilidade histórica dos países ricos, pois já consumiam 

muito carvão desde o século XIX, depois passando ao petróleo e ao gás natural.
30

 

 

O país dispõe de recursos significativos para utilização de fontes renováveis, possuindo um 

imenso potencial para a geração de energia de baixo impacto socioambiental. No entanto, há 

ainda uma deficiência interna de realização de pesquisas de tecnologias mais modernas e 

eficientes, e de planejamento para redução de gastos, geralmente altos no setor energético. Os 

empreendimentos existentes e em construção estão em sua maioria associados a programas 

regionais de desenvolvimento, e perdem incentivos ao longo do tempo em razão de mudanças 

políticas.  

 

Uma maneira de se aliar eficiência energética, recursos hídricos disponíveis e impacto 

socioambiental reduzido é estimular o fomento às PCHS, usinas com potência de 1 MW a 30 

MW
31

, que apresentam as seguintes características: (i) não exigem grandes reservatórios
32

 – 

são limitados a 13 km
2
; (ii) não exigem regularização de vazões; e (iii) na maioria das vezes 

não interferem no ciclo de reprodução dos peixes, tendo em vista que se localizam em regiões 

com cachoeiras cujos desníveis são suficientes para a geração de energia e constituem barreira 

natural à piracema.  

 

De uma perspectiva socioeconômica
33

, as PCHS são investimentos ideais para áreas isoladas 

de baixo índice de desenvolvimento humano, já que não provocam o deslocamento forçado 

das populações, e a energia produzida passa a ser usada para atividades agrícolas e industriais. 

Ademais, o projeto de construção e a manutenção posterior das usinas representam tanto 

oportunidades diretas (operários, técnicos, etc.) quanto indiretas (prestadores de serviços de 

saúde, alimentação, etc.) no mercado de trabalho. 

 

As PCHS possibilitam o uso mais homogêneo de recursos hídricos, pois são implantadas 

principalmente em rios de pequeno ou médio porte que apresentam desníveis adequados à 
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geração de energia pela força das águas, ao passo que as usinas hidrelétricas de grande porte 

requerem rios volumosos para seu funcionamento. As PCHS operam a fio d’água e, como 

estão perto do centro de carga, não sobrecarregam o sistema de transmissão.  

 

Caso o mencionado art. 23, inciso VI, da Lei Federal nº 12.783/2013 fosse cumprido com 

rigor pelas autoridades do setor elétrico, 160 GW seriam provenientes apenas do potencial 

hidráulico. O desafio de PCHS consiste nos custos altos envolvidos na implantação e 

imposição de preços inexequíveis pelo governo federal na comercialização da energia 

produzida, o que desvia investimentos neste tipo de fonte renovável. A Tabela 1 e o Gráfico 2 

abaixo demonstram como as decisões do setor elétrico têm obrigado o país a continuar 

dependente de usinas hidrelétricas de grande porte
34

: 

 

Tabela 1 – Quantidade, potência outorgada e potência fiscalizada por tipos de empreendimentos em operação no 

ano de 2015 

 
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica 

 

Gráfico 2 - Distribuição de potência geral por tipos de empreendimentos em operação no ano de 2015 
 

 

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica  
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Em 2014, o anúncio de preço teto do leilão de energia A-3 no mercado regulado, para 

contratação de energia elétrica para entrega 2017, causou grande descontentamento entre os 

investidores de PCHS. O valor atribuído à época pela EPE, de R$ 148,00, foi avaliado como 

muito baixo para o custeio dos projetos. O leilão teve apenas a participação de PCHS 

representando 235 MW do total de 7 mil MW em projetos habilitados, e ficou subentendido 

como um desinteresse por parte do governo federal na expansão da geração de energia elétrica 

por PCHS. 

 

Isto foi um indicativo de que a matriz energética brasileira está sendo guiada pelo preço, ao 

invés de quantificar outros fatores, como os benefícios ao setor elétrico e ao meio ambiente, 

advindo das PCHS. Embora a política energética brasileira trate da diversificação da matriz, 

não se observa uma isonomia entre os projetos de PCHS e os de outras fontes renováveis. A 

eólica, por exemplo, já conta com isenções fiscais em alguns estados. A busca de alternativas 

sustentáveis deve ser baseada em planos de longo prazo para todas as fontes renováveis, não 

se atendo somente ao sucesso constatado na utilização de uma ou outra em determinado 

momento. 

 

Diante dos motivos socioambientais e econômicos acima expostos, e ainda, das razões 

energéticas, climáticas e jurídicas apontadas, o governo federal poderia, ou melhor, deveria, 

conferir prioridade à produção de energia por meio de PCHS. Isto poderia ocorrer através da 

adoção de políticas extrafiscais de incentivos e promoções, com aplicação de diversos 

instrumentos e mecanismos econômicos e financeiros. 

 

Através de políticas extrafiscais, o Poder Público se desvencilha de parte da arrecadação fiscal 

com o objetivo de promover e/ou premiar determinadas ações praticadas em benefício da 

coletividade. Hely Lopes Meirelles leciona que “a extrafiscalidade é a utilização do tributo 

como meio de fomento ou desestímulo a atividades reputadas convenientes ou inconvenientes 

à comunidade.”
35

 

 

Trata-se, assim, de instrumento de políticas públicas que: 
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[...] se traduz, pois, pela deliberada utilização, pelo poder público, dos tributos, para 

regular comportamentos sociais. Com isso, a finalidade financeira da tributação 

assume plano secundário e o Estado até pretende que, adotando comportamento por 

ele, Estado, preconizados, o sujeito passivo da obrigação tributária não lhe pague 

tributo algum. Destarte, o legislador adota um regime segundo o qual o contribuinte, 

conforme se comporte, será tributariamente mais onerado ou menos onerado, até 

isento.
36

 

 

Vale mencionar também que a doutrina há tempos tem sustentado a aplicação da 

extrafiscalidade com objetivos ambientais, uma vez que: 

 

[...] os instrumentos de política fiscal se valem dos impostos e taxas para obter 

melhores resultados ambientais e desencorajar atividades que causam dano ao meio 

ambiente. Impostos e taxas ambientais bem-estruturados promovem o uso eficiente 

dos recursos naturais pelo incremento de preço das atividades danosas ao meio 

ambiente, de modo a melhor refletir os verdadeiros custos sociais daquele dano.
37
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3. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

 

3.1. Mecanismos de Flexibilização 

 

Embora haja uma diferenciação entre responsabilidades, funções e objetivos entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, o Protocolo de Quioto reconhece a necessidade de um 

senso de cooperação entre todos os países, e concretização de medidas de combate às 

mudanças climáticas de maneira integrada. Para tanto, consubstancia mecanismos de 

flexibilização, que “consistem em arranjos técnicos operacionais para utilização de países, ou 

empresas situadas nestes países, que oferecem facilidades para que as partes possam atingir as 

metas de redução de emissões”
38

. 

 

São previstos três mecanismos de flexibilização no Protocolo de Quioto:  

 

(i) Implementação Conjunta (IC)
39

:  

 

Trata-se da possibilidade de qualquer país do Anexo I de adquirir de outro país também do 

Anexo I unidades de redução decorrentes de projetos que auxilie a desenvolver neste último, e 

que sejam destinados à redução das emissões por fontes, ou aumento da remoção por 

sumidouros em qualquer setor da economia, em adição aos que ocorreriam na ausência dos 

projetos.
40

 

  

(ii) Comércio Internacional de Emissões (CIE)
41

: 

 

Permite a qualquer país do Anexo I comercializar com outro país também do Anexo I o limite 

máximo de emissões que lhe fora atribuído. Ou seja, um país cujas emissões estiverem abaixo 

do permitido poderá vender a parcela não utilizada de seu limite a outro com emissões acima 
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de sua margem. Ressalte-se que este mecanismo visa apenas ao suplemento de ações 

domésticas para cumprimento das metas de redução. 

 

(iii) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
42

: 

 

Constitui meio para que os países não constantes do Anexo I possam promover o 

desenvolvimento sustentável em seus territórios, bem como assistir países incluídos no Anexo 

I sem condições de cumprir com suas obrigações somente através de ações internas. Por meio 

do MDL, países desenvolvidos podem financiar projetos de redução ou remoção de emissões 

de GEE em países emergentes, beneficiando-se dos resultados para atender parcialmente às 

suas próprias metas. 

 

Cada tonelada métrica de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera por um país em 

desenvolvimento corresponde a uma Redução Certificada de Emissão (RCE), certificada por 

órgão competente da ONU. A RCE possui valor monetário nos mercados internacionais, 

tornando-se um bem negociável, uma moeda ambiental. A redução dos demais GEE é 

também objeto de comercialização, tomando-se por base o conceito de potencial de 

aquecimento global equivalente, usado para medir seu potencial de aquecimento em 

comparação ao CO2. 

 

Tendo em vista seu caráter negociável, a RCE é geralmente denominada “crédito de carbono”. 

Este conceito enseja a discussão sobre sua natureza de bem material ou imaterial. Para fins de 

comercialização, a RCE recebe de alguns doutrinadores o tratamento de commodity ou título. 

Mencione-se a doutrina de Renata Calsing
43

: 

 

Uma cota de carbono, representada por um certificado legalmente registrado, 

equivale a uma tonelada de CO2 ou gases equivalentes e, por meio dessas cotas, é 

possível combinar a proteção do meio ambiente com a segurança de sua execução e 

o suporte do comércio internacional. As cotas são títulos ou commodities que 

representam a quantidade de emissões de GEE (gases que provocam o efeito estufa) 

emitidas licitamente por um Estado Parte do Protocolo. [...] 

 

Portanto, créditos de carbono são certificados emitidos por agências de proteção 

ambiental para projetos de empresas que possam contribuir para a redução de 

emissões, incluindo desde reflorestamentos até a substituição de combustíveis 
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fósseis por energias limpas, como o biodiesel. Neste sentido, o mercado de créditos 

de carbono pode representar um excelente instrumento para a conservação 

ambiental, além dos demais benefícios que pode gerar. 

 

A RCE, além de ser adquirida por investidores para atendimento parcial do compromisso de 

redução de emissões de GEE, pode ser destinada à revenda, dada a sua natureza de título 

comercializável. Não raro é adquirida até mesmo por uma organização não governamental 

(ONG), com a finalidade de proteção ambiental, já que a retirada de circulação da RCE 

significa o aumento da demanda de ações de sustentabilidade.
44

 

 

3.2. Implementação do MDL 

 

As normas jurídicas aplicáveis ao MDL compõem um sistema jurídico mesclado. Há 

elementos obrigatórios refletidos na regulamentação estabelecida pelo Protocolo de Quioto e 

em uma série de requisitos trazidos pelos Acordos de Marrakesh. Estes instrumentos, 

contudo, não impõem um modelo específico de MDL, já que apenas traçam os parâmetros 

para internalização personalizada por cada um dos países que pretenda aplicá-lo.
45

 Assim, o 

MDL conta com um aporte jurídico internacional e regras locais para a sua implementação. 

 

Para que um projeto de MDL seja elegível à certificação internacional, primeiramente é 

imprescindível sua contribuição para o desenvolvimento sustentável local. Outras das 

condições são a exigência de voluntariedade e a indicação de uma autoridade nacional 

responsável pela aprovação do projeto em questão no país hospedeiro. Na fase de elaboração 

do Documento de Concepção do Projeto (DCP), deve ser descrita a metodologia a ser usada 

para o cálculo da redução ou remoção de emissões, de modo, inclusive, a definir os limites 

para o projeto. 

 

Concluído o DCP, cabe à Entidade Operacional Designada (EOD) selecionada pelas partes 

sua validação, que verificará, dentre outros aspectos, a existência de análise do impacto 
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ambiental consoante a legislação local. Após, fica a critério do Conselho Executivo do MDL, 

com base na avaliação conduzida pelo EOD, nova validação do projeto, e finalmente este é 

submetido à aprovação pelo governo do país hospedeiro. Uma vez registrado, o projeto passa 

pelas etapas de monitoramento, verificação e certificação, para confirmação de que os 

resultados estão sendo produzidos conforme planejado, até a emissão das RCES. 

 

3.3. Mercado de Carbono do Protocolo de Quioto no Brasil 

 

As negociações de RCES realizadas no âmbito do Protocolo de Quioto ficaram amplamente 

conhecidas como “mercado de carbono”. Cumpre ressaltar, no entanto, que este não consiste 

no único mercado existente destinado à redução de GEE. Antes mesmo da criação do referido 

instrumento já se verificava em alguns países a comercialização de emissões, ainda que 

informal. O Brasil, previamente à ratificação do Protocolo de Quioto, já havia criado a 

Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC), para tratar da viabilização 

de MDL e emissão de RCES, entre outras atribuições.  

 

No Brasil, tendo em vista as regras atinentes aos valores mobiliários, as transações de compra 

e venda de créditos de carbono são operacionalizadas por meio de leilões eletrônicos 

promovidos pela Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa), a 

pedido de entidades públicas ou privadas. Podem participar destas transações corretoras 

associadas, incluindo traders de RCES e do mercado de permissões europeu, organismos 

multilaterais de financiamento, bem como fundos de carbono e entidades governamentais 

credenciados. 

 

Há uma grande expectativa de crescimento do mercado de carbono brasileiro, o que tem 

movido agentes financeiros e setores econômicos para fomento ao financiamento de projetos 

de MDL. As áreas mais promissoras para a geração de créditos de carbono são as de 

“programas de eficiência energética, substituição de energias fósseis por energias renováveis, 

pequenas centrais hidrelétricas, produção de biogás em aterros sanitários, biocombustíveis e 

reflorestamento.”
46
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Infelizmente, nos últimos anos, em razão das dificuldades nas negociações internacionais e da 

tentativa de alguns países desenvolvidos de revogar o Protocolo de Quioto, o MDL e seu 

mercado de RCES no Brasil tem se enfraquecido, com apenas poucos projetos novos sendo 

submetidos à aprovação da CIMGC. 

 

Contudo, há ainda vários riscos a serem solucionados, como: 

 

[...] falta de regulamentação pelo Brasil, ausência de normas de tributação, oscilação 

no preço das RCES, aumento de custos previstos para a implementação do projeto, 

definição do regime jurídico a ser adotado por cada um dos países membros e 

complexa harmonização dos diversos institutos jurídicos.
47

  

 

Há impasse, por exemplo, sobre a propriedade dos créditos de carbono decorrentes de 

produção de energia limpa; tanto as próprias empresas quanto as estatais que adquirem a 

produção alegam ser detentoras dos mesmos. 

 

Não obstante o espírito do Protocolo de Quioto no sentido de criar novas alternativas mais 

práticas e menos custosas para impulsionar a redução de emissões e a sustentabilidade, sem 

exonerar os países do Anexo I de sua responsabilidade, o modo como os projetos de MDL e a 

comercialização de RCES têm se desdobrado indica que o instituto tem eficácia limitada. 

Como bem reflete Carlos Walter Porto Gonçalves
48

: 

 

Ao enfatizar a comercialização de direitos de emissões, o Protocolo de Kyoto 

oferece um salvo-conduto aos países do Norte, que em vez de reduzir suas emissões 

de CO2 e de gases de efeito estufa, as compensam transferindo seus custos a países, 

como os da Europa Oriental, que se encontram abaixo de suas cotas e que por sua 

situação econômica não estariam em condições de incrementar suas emissões. 

 

Isto sugere que a proteção ambiental está sujeita ao poderio de mercado dos países 

desenvolvidos. Neste sentido, a parceria entre países desenvolvidos e países emergentes em 

projetos de MDL passa a funcionar apenas como instrumentos econômicos, desvirtuando-se 

de sua finalidade socioambiental. Deve o instrumento ser bem implementado e fiscalizado 

para evitar tais distorções de mercado. 
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Ademais, os mercados voluntários de carbono no Brasil continuam a existir, apesar das 

dificuldades e entraves. Destacam-se nestes projetos de redução de emissões por 

desmatamento e degradação florestal (REDD+), projetos florestais em geral, projetos 

energéticos, entre outros, com certificações diversas, tais quais o Padrão de Carbono 

Verificado (em inglês, VCS), Gold Standard, Clima, Comunidade e Biodiversidade (em 

inglês, CCB, entre outras. 

  



42 

 

 
 

4. Estudo de Casos de Projetos de MDL em Parceria com o Japão 

 

4.1. Investimentos Japoneses no Brasil 

 

No Brasil, são desenvolvidos projetos de MDL em conjunto com parceiros internacionais, 

como forma de auxiliar o progresso sustentável interno e o cumprimento por aqueles de parte 

de suas metas de redução de emissões de GEE. No ano de 2005, foi celebrado um 

Memorando de Cooperação entre o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil e o Banco 

para Cooperação Internacional do Japão (JBIC). O documento prevê a exploração e criação de 

mais oportunidades de projetos no Brasil por meio de MDL, a serem apoiados por diversos 

recursos de financiamento do JBIC. 

 

O Ministério da Ciência e Tecnologia, representado pela Coordenação Geral de Mudanças 

Globais de Clima (CGMGC), se comprometeu a empreender esforços para viabilizar, tão 

célere quanto possível, a aprovação de projetos no governo federal. Ambos os países 

acordaram a tomada de medidas para transferência harmônica e célere de RCES para o lado 

japonês
49

, no caso de o JBIC ou demais entidades japonesas envolvidas terem o direito de 

recebê-las. O documento poderia ser renovado anualmente até o ano de 2012. 

 

Até 2006, cerca de 1,5 milhão de toneladas de créditos de carbono originadas de projetos 

brasileiros de PCHS, cogeração de energia e biomassa, foram adquiridas por um dos maiores 

grupos de energia do Japão, The Chugoku Electric Power Co., Inc. A matriz energética 

japonesa é altamente dependente de fontes fósseis (carvão mineral) e nuclear (responsável por 

aproximadamente 1/3 do total de energia produzida). Entretanto, o acidente na Usina Nuclear 

Dai-chi, ocorrido na região da província de Fukushima, no início de 2011, provocou relativa 

instabilidade, e o país busca ampliar medidas de segurança para seu uso. 

 

O Japão é hoje um dos maiores compradores de créditos de carbono em todo o mundo. Em 

vista de uma grande demanda, o governo e entidades privadas do país têm se interessado cada 

vez mais na consecução de projetos de MDL brasileiros. Alguns dos projetos mais recentes de 
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MDL brasileiros relacionados a PCHS no qual o Japão está direta ou indiretamente envolvido 

são: (i) Projeto Arapucel; (ii) Projeto Garganta da Jararaca; e (iii) Projeto Caquende e Juliões. 

 

Todos estes projetos foram elaborados tendo por finalidade a ampliação da capacidade de 

geração de energia elétrica por fontes renováveis, para atender ao aumento da demanda de 

energia do país em virtude do crescimento econômico, contribuindo para o desenvolvimento 

ambiental e social sustentável. O processo de privatização no Brasil iniciou em 1995 com 

expectativa de tarifas de energia razoáveis e redução de custos. Porém, a forte demanda 

associada à incapacidade das instalações deu ensejo à crise energética de 1991. Uma das 

soluções foi o incentivo a pequenos produtores de energia, que têm atraído investidores de 

PCHS. 

 

(i) Projeto Arapucel: Araputanga Centrais Elétricas S.A.
50

 

 

As entidades privadas do Japão envolvidas são The Chugoku Electric Power Co., Inc. e 

Sumitomo Mitsui Bank Corporation. O projeto abrange as PCHS de Antonio Brennand (21,96 

MW), Indiavaí (28,01 MW) e Ombreiras (26,1 MW), todas localizadas ao longo do Rio Jauru, 

nos municípios de Araputanga, Indiavaí e Jauru, Estado do Mato Grosso, totalizando uma 

capacidade instalada de 76,07 MW. De acordo com as informações apresentadas, apesar da 

densidade, os impactos ambientais das PCHS Antonio Brennand e Indiavaí são mínimos. 

 

Foi planejado um prazo de 7 (sete) anos para o primeiro período creditício, iniciado em 

setembro de 2002, vigente até agosto de 2009, e para um segundo período compreendido 

entre setembro de 2009, válido até agosto de 2016, com estimativa de redução de 423,529 

toneladas de CO2e. Tendo em vista que a operação das PCHS não requer combustíveis fósseis, 

o nível de emissões por estas fontes foi declarado 0 (zero). As emissões indiretas resultariam 

do transporte de equipamentos e atividades correlacionadas durante a construção das PCHS. 

Não foi constatado nível de fugas significante.  
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Para a construção das usinas foram utilizados materiais e equipamentos brasileiros, 

favorecendo a indústria nacional, havendo necessidade de importação de poucos itens. A 

principal atividade econômica da região é a pecuária, o que a tornou uma das principais 

fornecedoras de carne bovina para o Sudeste e para o exterior. Embora seja próspera, com 

índices consideráveis de crescimento econômico, a região carece de infraestrutura, o que 

prejudica novos investimentos. Em vista dos dados disponibilizados, o Projeto Arapucel 

parece estar dentro das perspectivas vislumbradas.   

 

(ii) Projeto Atiaia: Atiaia Energia S.A.
51

 

 

O Japão possui participação indireta através da entidade privada Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation. O projeto abrange a PCH de Garganta da Jararaca (29,3 MW), localizada ao 

longo do Rio Sangue, nos municípios de Campo Novo do Parecis e Nova Maringá, Estado do 

Mato Grosso. A energia elétrica produzida é destinada ao atendimento da região, em lugar 

daquela que seria produzida por usinas termelétricas para distribuição no SIN e nos sistemas 

isolados das cidades de São José do Rio Claro e Nova Maringá. A redução de emissões 

advém precisamente da substituição de tais usinas termelétricas pela PCH. 

 

Foi planejado um período de 7 (sete) anos para o primeiro período creditício, iniciado em 

meados de janeiro de 2007 e vigente até meados de janeiro de 2014, com estimativa de 

redução de 352,051 toneladas de CO2e. Considerando que a operação da PCH não exige o 

uso de combustíveis fósseis, não há emissões por estes tipos de fontes, permanecendo então 

no nível 0 (zero). As emissões indiretas resultariam do transporte de equipamentos e 

atividades correlacionadas durante a construção da PCH. Não foi constatado nível de fugas 

significante. 

 

 A região na qual o projeto foi implantado é relativamente subdesenvolvida em comparação a 

outras áreas do mesmo Estado, e não dispõe de infraestrutura adequada para a subsistência da 

população (fornecimento de energia, serviços de transporte e comunicação, etc.). O projeto 

prevê a criação de empregos para a mão de obra local e reversão do lucro obtido com a PCH 
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pelos municípios a programas de saúde e educação, além de outras ações voltadas a 

necessidades básicas, trazendo benefícios diretos e distribuição mais igualitária de renda à 

população.  

 

(iii) Projeto Caquende e Juliões
52

 

 

O Japão possui participação indireta através da entidade privada Mitsubishi UFJ Morgan 

Stanley Securities Co., Ltd. O projeto abrange as PCHS de Caquende (4 MW) e Juliões (3,4 

MW), localizadas no Rio Macaúbas, no município de Bonfim, Estado de Minas Gerais, 

totalizando uma capacidade instalada de 7,4 MW. As PCHS são integradas ao SIN. A energia 

elétrica produzida é destinada principalmente ao abastecimento da população da região.  

 

Foi planejado um prazo de 7 (sete) anos para o primeiro período creditício, iniciado com maio 

de 2013 e válido até abril de 2020, com estimativa de redução de 44,387 toneladas de CO2e. 

Como a operação das PCHS não envolve o uso de combustíveis fósseis, o nível de emissões 

provenientes destas fontes foi declarado nível 0 (zero). Não foi constatado transporte de 

equipamentos durante a construção das usinas que pudesse resultar em emissões indiretas. 

Desta forma, o nível de fugas também foi declarado 0 (zero). 

 

De acordo com os dados do projeto, a qualidade e quantidade de recursos hídricos não seriam 

afetadas pelas PCHS. A construção e manutenção das usinas gerariam oportunidades de 

empregos à população, permitindo o desenvolvimento social e econômico local.  Foi prevista 

a melhoria das condições físicas das estradas no entorno e de pontes sobre o Rio Macaúbas, 

com o intuito auxiliar na qualidade dos serviços de transporte oferecidos à população. 

 

4.2. Otimização de PCHS 

 

No campo das energias renováveis, novas tecnologias são estudadas a cada dia para 

aproveitamento ao máximo do uso de recursos naturais com o menor impacto socioambiental 

possível. Uma ideia que vem sendo cogitada é a utilização dos reservatórios de PCHS para a 
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geração de energia elétrica pela fonte solar, através de painéis fotovoltaicos. Esta inovação já 

e difundida em países como Japão, onde a falta de espaço é um dos principais obstáculos às 

energias alternativas. 

 

A viabilidade de um sistema flutuante de painéis fotovoltaicos depende da análise do impacto 

ao desenvolvimento da flora e fauna dos reservatórios, bem como dos materiais utilizados, 

cujo nível de toxidade pode ser significativo e trazer o risco de contaminação. Caso seja 

possível a sua implantação, esta ideia poderia ser expandida para outras áreas das usinas, tais 

como barragens, casas de força e até mesmo telhados de edifícios, como já ocorre em alguns 

centros urbanos. A energia proveniente da fonte solar serviria para suplementar a produção 

em períodos de baixa dos reservatórios.   



47 

 

 
 

CONCLUSÕES 

 

A mudança global do clima é o maior desafio ambiental deste século e deve ser combatida 

através de ações de mitigação e adaptação por todos os países, e por toda a coletividade. O 

Brasil está sujeito a impactos advindos do aquecimento global e possui necessidades de 

adaptação. No entanto, apresenta grande potencial de mitigação. 

 

As energias renováveis representam uma alternativa sustentável para a mitigação dos 

impactos causados pelas mudanças climáticas. Em contrapartida, as próprias fontes de 

energias renováveis estão sujeitas a tais adversidades das condições climáticas, e aos próprios 

fenômenos que visam evitar.  

 

Contudo, a ONU indica que mudanças climáticas catastróficas podem ser impedidas sem que 

haja o comprometimento dos padrões de vida verificado nas sociedades atuais, ou seja, a 

utilização de energias “limpas” para a transformação do meio ambiente não requer esforços 

extremos das populações. 

 

O abandono dos combustíveis fósseis como principais fontes de energia no futuro próximo, se 

bem planejado e organizado, não seria extremamente oneroso, nem implicaria em grandes 

riscos econômicos.  

 

Os relatórios do IPCC, elaborados por 1250 renomados especialistas de todo o mundo, e 

aprovado por representantes de 194 nações, desmentem a ideia de que um planeta com baixas 

emissões de GEE prejudicaria a economia em escala global. Os instrumentos confirmam que 

as mudanças climáticas são “inequivocamente” provocadas por ações humanas e que, caso 

não sejam tomadas medidas razoáveis, configuram grave ameaça à sobrevivência humana no 

planeta.  

 

Além disso, mudanças climáticas poderão dar ensejo a inúmeros desdobramentos negativos, 

tais como guerras e movimentos migratórios em massa – causando desequilíbrios regionais – 

levando então à extinção da existência humana. Os relatórios afirmam que direcionar os 

investimentos atuais em combustíveis fósseis para energias renováveis e redução do 

desperdício de energia representaria um corte de apenas 0,06% do crescimento econômico 
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anual, estimado em 1,3% a 3%. Neste sentido, quanto mais tempo a transição levar, 

logicamente mais irá custar, conforme conclusões do Relatório Stern
53

 .  

 

As nações já têm ao seu alcance os mecanismos necessários para contornar os impactos das 

mudanças climáticas. O impasse está na assunção da responsabilidade comum, porém 

diferenciada, entre países desenvolvidos e países emergentes, bem como na tomada de 

esforços em conjunto pela comunidade internacional para a implementação de medidas pelos 

governos locais. Somente desta forma os resultados das ações propostas em instrumentos 

multilaterais passarão a ser significativos. 

 

Os benefícios da troca de sistemas energéticos estruturados em combustíveis fósseis para 

sistemas de energias limpas seriam inúmeros se medidos a partir dos custos a serem 

incorridos. Não só haveria a redução da poluição atmosférica e contenção do aquecimento 

global – que já se configura como um dos mais graves problemas ambientais em diversos 

países, tais como EUA, China e membros da União Europeia – como também o aumento da 

segurança e da eficiência energética, uma vez que determinados países, como os do continente 

europeu, deixariam de depender exclusivamente de matrizes energéticas modeladas em 

combustíveis fósseis, especialmente advindos de países politicamente instáveis.  

 

Embora tenha se constatado o aumento da taxa de emissão de carbono na última década, 

ações imediatas ou em curto prazo que possibilitem triplicar ou quadruplicar o uso de fontes 

renováveis de energia até 2050 poderiam limitar o aquecimento global a 2º C, considerado 

internacionalmente como um parâmetro seguro.  

 

Assim, para que sejam evitadas as consequências mais drásticas das mudanças climáticas, o 

mundo necessita de uma revolução energética, de modo que os países se desvinculem de seu 

histórico de séculos de dependência de combustíveis fósseis. O Brasil deve seguir o mesmo 

caminho e liderar tal revolução, ao invés de manter a tendência dos últimos anos de “sujar” 

ainda mais nossa matriz energética com a geração termelétrica. 
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É preciso que as próprias populações se conscientizem da necessidade de uma transformação 

de hábitos. A responsabilidade comum, porém diferenciada, funcionaria no sentido de 

primeiro fazer com que países desenvolvidos abandonem, ou pelo menos consideravelmente 

reduzam a exploração de petróleo, gás natural e carvão mineral, e comecem a investir no 

crescimento a partir de fontes renováveis, tanto internamente quanto em países mais pobres 

ou menos desenvolvidos. 

 

No Brasil, embora seja possível verificar na legislação a existência de uma preocupação com 

a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e, no campo energia, com a necessidade de 

aprimoramento da utilização de recursos hídricos (mantendo a matriz energética limpa) e de 

diversificação por outras fontes renováveis, na prática há entraves burocráticos e falta de 

incentivos. Não há harmonização entre objetivos, procedimentos, ou regulamentação 

adequada para sua concretização, e as medidas locais de mitigação e adaptação à mudança do 

clima são insuficientes e ineficazes. 

 

As ações do governo federal no setor energético são voltadas, sobretudo, aos 

empreendimentos hidrelétricos de grande porte, e termelétricos (estes últimos em atividade 

ininterrupta há mais de 2 (dois) anos), o que significa mais impactos socioambientais 

negativos, sendo que parcela vultosa da demanda de energia poderia ser coberta por 

empreendimentos de fontes renováveis, caso houvesse fomento e planejamento apropriados, 

com segurança jurídica e incentivos aos investidores e empreendedores. Há ainda 

diferenciação por parte das autoridades do setor elétrico entre as próprias fontes alternativas, 

já que conferem prioridade a apenas algumas fontes, em detrimento das demais.  

 

Incoerentes tais atitudes no caso específico das PCHS, visto que os recursos naturais 

necessários à sua exploração são abundantes. Estas têm sido relativamente menosprezadas, 

não obstante a importância que lhes foi atribuída sob tutela jurídica.  

 

Aliás, o aumento da eficiência energética está justamente na concatenação do potencial de 

fontes hidráulicas e demais fontes renováveis. Os períodos de estiagem dos recursos hídricos, 

que prejudicam a operação das usinas hidrelétricas, correspondem aos períodos de maior 

capacidade de geração de energia pelas fontes eólica, solar fotovoltaica e de biomassa.  

 



50 

 

 
 

Neste sentido, medidas mais incisivas para a exploração conjunta de fontes renováveis 

significam maior estabilidade ao setor elétrico e segurança energética, já que determinadas 

fontes alternativas seriam capazes de suprir a demanda de energia durante as épocas de 

indisponibilidade das fontes hidráulicas.  

 

Falta planejamento para o setor energético focado no longo prazo, o que dificilmente será 

materializado, uma vez que o fomento às fontes de energia fica a critério das vontades 

políticas impostas de tempos em tempos. As autoridades necessitam agir e planejar com 

responsabilidade e seriedade, sob pena de colocar em risco a saúde e a vida da população. 

 

Por fim, projetos de MDL e outros projetos de carbono nos mercados voluntários de carbono, 

implementados em conjunto com parceiros de países desenvolvidos, com destaque para o 

Japão e instituições japonesas, devem ser incentivados e buscados pelo governo brasileiro 

como forma de incentivar e promover a revolução energética de que necessitamos. Somente 

dessa forma será incentivada a geração de energia renovável por PCHs no Brasil, nos termos 

defendidos no presente estudo acadêmico.   
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