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Resumo:

O objetivo do trabalho é analisar a possibilidade de convergência entre políticas de
diferentes setores, apontando quais seriam fatores determinantes para o êxito de uma política
pública com o objetivo de viabilizar a utilização de fontes de energias renováveis para a
agricultura familiar. Como o conceito de desenvolvimento sustentável permeia todos os temas
analisados, o trabalho inicia apresentando os aspectos socioambientais relacionados à utilização
das energias renováveis. Para atingir o propósito do trabalho, após a contextualização do tema,
é realizada, uma análise do arcabouço teórico da área de implementação de políticas públicas,
com ênfase em alguns conceitos, como intersetorialidade, arranjos institucionais e modelos topdown e bottom-up. A investigação, de caráter explanatório, prossegue com a abordagem teórica
da dependência da trajetória. No âmbito desse conceito, são apresentadas as principais políticas
públicas implementadas nas últimas décadas nas áreas de agricultura familiar, eletrificação rural
e energias renováveis. Por fim, apresenta-se a micro e minigeração distribuída por fonte solar
fotovoltaica como um possível instrumento de convergência entre as políticas para o
desenvolvimento rural e para energias renováveis, com a apresentação das potencialidades e de
alguns dos vários gargalos existentes que dificultam a viabilização de utilização deste
instrumento no meio rural. A análise permite concluir que as falhas de mercado apresentadas
no contexto dos aspectos socioambientais ensejam a necessidade de construção de uma política
pública específica para atender a agricultura familiar. Espera-se que a contribuição do trabalho
tenha sido demonstrar elementos que trariam êxito à implementação desta política.

Palavras-Chave: Energias Renováveis, Agricultura Familiar, Implementação de Políticas
Públicas, Desenvolvimento Sustentável.
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Abstract:

This study aims to analyze the possibility of convergence between policies of
different sectors, pointing out what would be determining factors for the success of a public
policy with the purpose of enabling the use of renewable energy sources for family farming. As
the concept of sustainable development permeates all the themes analyzed, the study begins by
presenting the social and environmental aspects related to the use of renewable energies. To
achieve the purpose of the study, after the contextualization of the theme, an analysis of the
theoretical framework of the area of public policy implementation is presented, with emphasis
on some concepts, such as intersectoriality, institutional arrangements and top-down and
bottom-up models. The explanatory research proceeds with the theoretical approach of path
dependence. Within this concept, the main public policies implemented in the last decades in
the areas of family farming, rural electrification and renewable energies are presented. Finally,
distributed generation photovoltaic solar is presented as a possible instrument of convergence
between policies for rural development and renewable energies, presenting the potential and
some of the various bottlenecks that make it difficult to use this instrument in rural areas. The
analysis concludes that the market failures presented in the context of social and environmental
aspects give rise to the need to build a specific public policy to the family farming. It is hoped
that the contribution of the study was to demonstrate elements that would bring success in
implementing this policy.

Keywords: Renewable Energies, Family Farming, Public Policy Implementation, Sustainable
Development.
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1. INTRODUÇÃO
São diversos os estudos que apontam para o esgotamento das fontes de energia fóssil nos
próximos 50 anos, o que torna imprescindível a busca por fontes alternativas de geração de
energia. Além deste fator, a preocupação com questões ambientais e sociais é crescente, com
atenção especial para as mudanças climáticas, principalmente nas questões ligadas à redução
de gases de efeito estufa, o que coloca em xeque a sustentabilidade do atual padrão de consumo
energético (BRASIL, 2007).
Na teoria econômica, a metáfora da tragédia dos comuns1 ilustra como o livre acesso e a
demanda irrestrita de um recurso finito termina por condená-lo estruturalmente por meio de sua
superexploração. Assim, uma das causas dos problemas ambientais é o fato de que os
ecossistemas são sistemas dinâmicos complexos, difíceis de gerir, cujos recursos são, em geral,
de livre acesso.
A matriz energética brasileira é uma das mais renováveis do mundo: atualmente, 45,3% da
oferta interna de energia é proveniente dessas fontes e, quando se considera a oferta de energia
elétrica, dados do Balanço Energético Nacional de 20192 demonstram que a participação das
energias renováveis é ainda mais expressiva, com 83,3% proveniente desse tipo de fonte.
Contudo, a participação de hidroelétricas é preponderante para esses resultados, respondendo
por cerca de 66% do montante da oferta de energia elétrica. Verifica-se, a título de exemplo,
que, no último ano, a oferta de energia elétrica por meio da fonte solar fotovoltaica teve aumento
de 316%, mas sobre uma base ainda muito baixa em 2017, passando de 0,1% para 0,5% em
2018.
Observa-se que há esforços não coordenados advindos de diversas entidades governamentais,
setor privado e sociedade civil para difundir fontes como eólica, biomassa e solar, porém, a
despeito de avanços exponenciais nos últimos anos, a geração e utilização dessas fontes
renováveis não-hídricas ainda se encontra muito incipiente e longe de alcançar seu pleno
potencial, questão ainda mais acentuada quando se discute a utilização dessas tecnologias no
meio rural.

A energia produzida no meio rural pode gerar empregos, incentivar a pluriatividade do homem
1

Conceito popularizado pelo ecologista Garrett Hardin no ensaio "The Tragedy of the Commons", publicado em
1968 na revista Science.
2
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-377/topico470/Relat%C3%B3rio%20S%C3%ADntese%20BEN%202019%20Ano%20Base%202018.pdf
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no campo, e ajudar a diminuir a pressão na rede de distribuição de energia por meio da produção
local, bem como, contribuir para a distribuição de renda para a agricultura familiar. A energia
é insumo de produção e tem importância cada vez mais crescente no custo de produção
agropecuário e da agroindústria, tornando progressivamente atraente a geração de energia
dentro da propriedade. É extremamente promissor, sob o aspecto do desenvolvimento
sustentável, o investimento do país em energia limpa. A agricultura familiar, com seus cerca de
4,5 milhões de estabelecimentos agropecuários3, apresenta elevado potencial para o
aproveitamento de fontes renováveis de energia, o que representa uma oportunidade estratégica
para a geração de renda e empregos e de estruturação de uma nova cadeia produtiva.
Assim, o aumento da geração de energia por meio de novas tecnologias renováveis, em especial
a solar, eólica e biomassa, surge diretamente vinculado ao potencial de viabilizar uma trajetória
sustentável de desenvolvimento. A existência de diversas falhas de mercado e o desafio de
elaborar ações sustentáveis que atendam à transversalidade da temática são critérios que levam
à necessidade da formulação e implementação de políticas públicas específicas para a categoria
social da agricultura familiar. Esta iniciativa pode reverter o quadro de dependência de
hidrelétricas e fontes não-renováveis, desencadeado historicamente no Brasil. Desta forma
pode-se iniciar um processo de mudanças na matriz energética e, simultaneamente, de
desenvolvimento rural sustentável, com melhoria da qualidade de vida para agricultores
familiares.

1.1 Problema
Quais fatores são determinantes para o êxito de uma política pública com o objetivo de
viabilizar a utilização de fontes de energias renováveis para a agricultura familiar? A análise
realizada sobre as políticas públicas existentes nas áreas de desenvolvimento rural e de energias
renováveis aponta para a possibilidade de convergência entre os dois tipos de políticas? Quais
instrumentos de políticas públicas podem auxiliar para que haja tal convergência?

3

Dados preliminares do Censo Agropecuário de 2017 apontam que, atualmente, são cerca de 5 milhões de
estabelecimentos agropecuários com mais de 15 milhões de pessoas ocupadas, sendo que, do total de
estabelecimentos, 89,3% tem menos de 100 hectares. Mais informações em: https://censos.ibge.gov.br/agro/2017
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1.2 Metodologia
Além da pesquisa bibliográfica realizada, foram extraídos dados de diversos relatórios
governamentais, como o Plano Decenal de Expansão de Energia 2027, Balanço Energético
Nacional 2019, Anuário Estatístico de Energia Elétrica, Censo Agropecuário 2017; e também
da sociedade civil, como os relatórios do Sistema de Estimativa de Emissão de Gases (SEEG).
A abordagem metodológica escolhida foi a realização de uma análise retrospectiva, com vistas
a identificar elementos importantes na literatura de implementação de políticas públicas e no
histórico de políticas públicas das áreas da agricultura familiar e energias renováveis que
trariam a convergência a políticas destes diferentes setores. O trabalho é composto de uma
investigação de caráter explanatório, com o estudo do encadeamento de questões ligadas entre
si ao longo dos anos. Por este motivo, optou-se pela abordagem da dependência da trajetória,
com a apresentação de como a atuação governamental tem acontecido, tanto devido aos
resultados das políticas anteriores, quanto devido a medidas recentes.
A partir do contexto apresentado, o trabalho se organiza em seis capítulos. Além da introdução
no primeiro capítulo, o segundo apresenta como a questão da transição energética se insere no
debate do desenvolvimento sustentável, com enfoque em suas dimensões social e ambiental4.
O desenvolvimento sustentável é o conceito que orienta as políticas públicas nas áreas de
energias renováveis e desenvolvimento agrário. São apresentados dados referentes às emissões
de Gases de Efeito Estufa do setor energético, impactos socioambientais da geração de energia
por meio de hidroelétricas e o conceito de pobreza energética. O terceiro capítulo traz o
arcabouço teórico da área de políticas públicas. Apresenta-se o arcabouço teórico da fase de
implementação de políticas públicas, com ênfase nos conceitos de intersetorialidade, capacidade
estatal, governança, arranjos institucionais, instrumentos da ação pública, burocracia de nível de
rua e modelos top-down e bottom-up.
Já no quarto capítulo é abordado o conceito de dependência da trajetória, com a apresentação
das principais políticas públicas implementadas para a agricultura familiar e nas áreas de
eletrificação rural e energias renováveis nas últimas décadas, e o contexto em que foram criadas.

4

Existem diversos estudos que conceituam o desenvolvimento sustentável a partir de outras dimensões além das três
mais comumente utilizadas: social, econômica e ambiental. Ignacy Sachs, na Teoria das Dimensões da
Sustentabilidade, por exemplo, define o termo a partir de oito dimensões. Nesta dissertação, será realizada a análise
de aspectos referentes às dimensões ambiental e social do referido conceito.

4

O quinto capítulo traz o contexto regulatório e institucional no qual surgiu a micro e
minigeração distribuída no Brasil, com enfoque na produção de energia solar. O propósito do
capítulo é apresentar a micro e migeração distribuída como possível instrumento de
convergência entre as políticas de desenvolvimento rural e de energias renováveis. Ao fim, são
apresentadas as considerações finais e limitações.

2.

ENERGIAS

RENOVÁVEIS

NO

CONTEXTO

DO

DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
2.1 Redução de Gases de Efeito Estufa e Aspectos Ambientais
Os danos ao meio ambiente ultrapassam as fronteiras nacionais, gerando externalidades
negativas a outros países e fazendo com que apenas os mecanismos judiciais internos dos
Estados não sejam suficientes para dirimir as controvérsias ambientais em escala global.
Juntando-se à comunidade científica de maneira geral, Mauad e Viola (2017) demonstram a
relevância e urgência do tema ao afirmarem que a estabilidade das condições físicas, químicas
e biológicas que tornaram possível o desenvolvimento humano durante a última era geológica
está se degradando progressivamente, caracterizando a atmosfera como instável e tornando
inviável realizar projeções baseadas em um ambiente constante. Os autores alertam para a
necessidade de se considerar como pressuposto para análises científicas o fato de que estamos
no Antropoceno5, período histórico no qual as ações da humanidade têm impactos definitivos
na estabilidade do sistema da Terra e, portanto, de que devemos considerar a instabilidade
atmosférica como variável efetiva.
Tal constatação de que os padrões de consumo e produção vigentes têm grandes impactos na
alteração climática serviu de impulso para a estruturação de um regime de governança
ambiental global que pudesse fazer frente a esses prognósticos. Sachs (2007) afirma que o
começo do século XXI coincidiu com o começo de mais uma revolução energética,
desencadeada pelo aumento dos preços do petróleo e condicionada, entre outros, pelo fato de
que, independentemente dos custos econômicos, a comunidade internacional deve promover,
com a urgência devida, uma política de redução do consumo das energias fósseis para evitar
alterações climáticas irreversíveis, causadas pela emissão excessiva de gases de efeito estufa.

5 Existe um grande debate científico sobre a caracterização da era geológica atual. Segundo a Comissão Internacional de
Estratigrafia (ICS, em inglês), responsável pela definição da escala de tempo da Terra, estamos, ainda, no Holoceno (iniciado
há 11.500 anos). Porém, estudo publicado em 2016 pela revista Science, e outros, afirmam que estamos numa nova época
geológica, o Antropoceno, caracterizado pelos impactos do domínio dos seres humanos sobre a Terra.

5

De acordo com Grassi (2011), as preocupações com a preservação do meio ambiente, como um
bem em si mesmo e necessário para a preservação do planeta e da vida humana, são
relativamente recentes, datando principalmente da segunda metade do século XX.
Anteriormente a isso, ao longo dos séculos, houve algumas iniciativas de conservação do meio
natural, mas esses anseios estavam ligados a valores privados e individuais, referindo-se, de
maneira geral, a direitos de vizinhança ou valores econômicos de desvalorização da
propriedade, numa visão utilitária do meio ambiente.
Em 1972, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em
Estocolmo. O evento propôs um exame da questão ambiental de maneira global, na busca de
soluções para os problemas apresentados e também para a definição de princípios que pudessem
orientar as nações na melhoria do meio ambiente. Depois dessa primeira Conferência, a agenda
ambiental entrou definitivamente em pauta nas negociações sobre o meio ambiente.
Vinte anos depois, a Eco-92 foi considerada por grande parte dos analistas como a maior
conferência mundial no imediato pós-guerra fria, tendo sido uma decorrência natural da
Declaração de Estocolmo de 1972. Também conhecida como Eco-92 ou Rio 92, ocorreu na
cidade do Rio de Janeiro em junho de 1992 sob o patrocínio da Organização das Nações Unidas
(ONU), com a presença de mais de uma centena de chefes de Estado e ampla participação da
sociedade civil, a mais democrática das conferências mundiais ocorrida até aquele momento e
um grande momento para o multilateralismo de participação universal.
De acordo com Grassi (2011), a Agenda 21 e a Declaração do Rio, alguns dos principais
resultados da Eco/92, definiram e influíram no desenvolvimento de políticas públicas, visando
implantar o paradigma do desenvolvimento sustentável. Alguns dos princípios consagrados na
Carta da Terra foram balizadores dos mais diversos tratados ambientais, seja no plano interno
ou internacionalmente.
Além dos importantes princípios do poluidor pagador; do estudo prévio de impacto ambiental
para novos empreendimentos; dentre vários outros, ressaltamos aqui dois que são seus pilares
principais: o das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, que é base para o
estabelecimento de compromissos dos países e reflete a condição de que a maior parcela da
concentração de Gases do Efeito Estufa (GEE) na atmosfera é fruto de emissões históricas
originárias principalmente dos países desenvolvidos desde a Revolução Industrial; e o da
precaução, que afirma que a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão
6

para que os países posterguem a adoção de medidas para prever, evitar ou minimizar as causas
da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos.
O Protocolo de Kyoto, discutido e negociado no Japão em 1997, é um tratado internacional que
estabeleceu compromissos para os países industrializados de redução de pelo menos 5%, em
relação aos níveis de 1990, das emissões antrópicas combinadas de GEE para o período de 2008
a 2012. O Protocolo de Kyoto representou o primeiro acordo que fixou metas de redução de
emissões de carbono. Contudo, conforme Mota et al. (2008), tais metas são muito modestas
numa perspectiva de longo prazo. Seus mecanismos são inadequados para enfrentar uma
questão mais global, genérica e com maior número de agentes envolvidos, como é o caso da
emissão de CO2, pois neste caso trata-se de mudar a matriz energética atual, que é
essencialmente fóssil e carbonífera.
O Protocolo de Kyoto não obriga os países em desenvolvimento a fixarem metas de redução de
emissão de GEE pelo fato de possuírem baixa emissão per capita. Somente os países
industrializados com alta emissão per capita e poluidores históricos são obrigados a cumprir as
metas do protocolo, dado o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas.
Mesmo sem tais obrigações, o Protocolo estabeleceu algumas possibilidades importantes, como
a Redução Certificada de Emissão (créditos de carbono) do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo6, no qual os países listados no Anexo I do Protocolo podem patrocinar projetos “limpos”
de nações do outro grupo, o dos países em desenvolvimento, e, assim, aumentar suas emissões
sem alterar o nível global de GEE.
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada em
2012 no Rio de Janeiro, marcou os 20 anos da Rio 92. Dois temas principais orientaram os
debates: a economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável7. A Rio+20 alertou que
a superação dos desafios do desenvolvimento sustentável nos próximos 20 anos passa pela
necessária mudança de padrões de produção e consumo, por meio de uma transição a padrões

6

De acordo com Esparta e Nagai (2018), até junho de 2017, foram registrados 342 projetos de Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo no Brasil, dos quais 210 são projetos que envolvem a geração, a transmissão ou o
consumo de energia, sendo 68,6% projetos de grande escala e 31,4% de pequena escala. Dos 210 projetos de
energia, 94 são projetos hidrelétricos; 57, eólicos; 48, de biomassa; 6, de substituição de combustível; 3, de
eficiência energética; um, de conexão de sistemas isolados; e apenas um, de geração solar.
7 http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html
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mais sustentáveis, que avança com maior ou menor velocidade de acordo com o engajamento
do setor produtivo.
Já em 2015, na 21ª COP, foi negociado o Acordo de Paris, com o objetivo principal de fortalecer
a resposta global à ameaça da mudança climática e reforçar a capacidade dos países para lidar
com os impactos dessas mudanças8. Foi aprovado pelos 195 países para reduzir os GEE no
contexto de desenvolvimento sustentável, com o objetivo de envidar esforços para limitar o
aumento da temperatura média a 1,5ºC acima dos níveis industriais. Necessitou da ratificação
de 55 países responsáveis por 55% das emissões de GEE para começar a vigorar. No Acordo,
os países signatários se envolveram na construção dos seus próprios compromissos, a partir das
Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC). Por meio das NDCs, cada nação
apresentou sua contribuição de redução de emissões de GEE, seguindo o que cada governo
considera viável a partir do cenário social e econômico local.
A NDC do Brasil é considerada uma das mais ousadas do Acordo. O país comprometeu-se a
implementar ações para, até 2030, reduzir as emissões de GEE em 43% em relação ao nível
registrado em 2005. Para alcançar esta meta, foram apresentadas metas setoriais específicas. No
setor de energia, o Brasil pretende adotar medidas para, até 2030, alcançar uma participação
estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética, incluindo:
expandir a participação de fontes renováveis não hidráulicas de 28 a 33% na matriz energética
nacional; expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela de
energias renováveis não-hídricas no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23%;
aumentar a participação de biocombustíveis na matriz energética brasileira para 18%,
aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do aumento da parcela de biocombustíveis
avançados (segunda geração), e aumentando a parcela de biodiesel na mistura do diesel; e
alcançar 10% de ganhos de eficiência energética no setor elétrico9.
De acordo com dados apresentados no relatório ''Emissões dos Setores de Energia, Processos
Industriais e Uso de Produtos’' do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases
de Efeito Estufa (SEEG)10, constatou-se que a meta da participação estimada de 45% de
energias renováveis até 2030, de caráter mais amplo, corresponde a valores já atingidos num
8

http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris
https://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/convencao/indc/BRASIL_iNDC_portugues.pdf
10
O SEEG é uma iniciativa do Observatório do Clima, rede de 37 entidades da sociedade civil brasileira formada
com o objetivo de discutir as mudanças climáticas no contexto brasileiro, mais especificamente o aquecimento
global. O Sistema é a primeira iniciativa não-governamental no mundo de cálculo anual de emissões em todos os
setores da economia.
9
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passado recente, entre 2006 e 2010. Atualmente, de acordo com o Balanço Energético Nacional
de 2019, a meta já está alcançada, já que 45,3% da oferta interna de energia é proveniente de
fontes renováveis. A meta está abaixo do que indica o Plano Decenal de Expansão de Energia
(PDE) 202711, que aponta que a parcela renovável da matriz energética atingirá 48% ao final
do horizonte decenal, ao passo que 86% da oferta de energia elétrica será oriunda de fontes
renováveis.
Outra meta apresentada na NDC brasileira é a que se refere à expansão do uso de renováveis
não-hídricas na matriz total de energia, para 28 a 33%, que também está de acordo com o
previsto no PDE 2027, de 35%. A série histórica, demonstrada no gráfico abaixo, ilustra a queda
da participação da lenha e carvão vegetal e o crescimento de outras fontes renováveis que as
não derivadas da cana-de-açúcar (eólica, solar e outras biomassas). Como as projeções do
governo apontam para o crescimento da oferta interna bruta de energia total, para que o Brasil
alcance a meta para 2030, é necessário que a oferta interna bruta das energias renováveis nãohídricas aumente ao menos na mesma proporção que a energia total.
Gráfico 1 - Evolução histórica e meta NDC da participação de fontes renováveis nãohídricas na matriz energética

Fonte: SEEG, 2018

11 http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dadosabertos/publicacoes/Documents/PDE%202027_aprovado_OFICIAL.pdf
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A meta do NDC para os biocombustíveis, de 18%, também está coerente com o objetivo
descrito no PDE 2027, de 21%. De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN) do
Ministério de Minas e Energia12, já em 2015 o Brasil alcançou os níveis propostos pela meta da
NDC e, de acordo com as projeções do PDE 2027, a tendência é que a participação dessas fontes
siga crescendo maior ou igual ao proposto pelo NDC para o ano de 2030.
Quanto à meta “Expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela
de energias renováveis (além da energia hídrica) no fornecimento de energia elétrica para ao
menos 23% até 2030”, são consideradas principalmente as fontes solar, eólica e biomassa. O
gráfico abaixo compara as metas descritas no PDE 2026 e na NDC com o patamar de acordo
com o BEN 2016. Por meio do gráfico, também é possível constatar a evolução nos últimos
anos da geração de eletricidade por fontes renováveis não-hídricas. Tal evolução foi
possibilitada, principalmente, pelo crescimento da geração por usinas eólicas e pelas
termelétricas movidas a biomassa (principalmente o bagaço de cana e a lixívia).
Gráfico 2 - Evolução histórica e meta NDC da participação de fontes renováveis nãohídricas na matriz elétrica brasileira

Fonte: SEEG, 2018

12http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-303/topico-

419/BEN2018 Int.pdf
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Por fim, quanto à meta dos 10% de ganho de eficiência no setor elétrico, a NDC não explicita
a qual fase do setor elétrico essa meta se aplica (geração, transmissão, distribuição ou consumo),
daí se assume que a meta se aplica a todas as fases, de maneira conjunta.
Algumas questões ambientais foram, de fato, mitigadas por meio dos tratados ambientais
multilaterais, como é o caso da redução no desgaste da camada de ozônio, com o incentivo à
eliminação do uso de clorofluorcarbonetos (CFCs)13 pelo Protocolo de Montreal. No entanto,
pode-se afirmar, de maneira geral, que a evidência métrica da crise climática não encontra eco
adequado nas políticas, o que demonstra distância significativa entre as evidências científicas e
as propostas políticas. Grassi (2011) reforça que a implementação e o êxito dos tratados
multilaterais dependem diretamente da constante reiteração do compromisso político dos
Estados partes14.
Aggarwal-Khan (2011) também aponta que a falta de recursos financeiros e baixa capacidade
são frequentemente citados pela literatura como causas de uma fraca implementação da política
pelos países. Contudo, a autora argumenta que há outras razões para uma inadequada
implementação e compliance das normas da governança ambiental. A autora afirma que a falta
de mecanismos efetivos para analisar o progresso no alcance dos objetivos das políticas compõe
13

Apesar da proibição e da substancial redução do uso do CFC ao redor do mundo, pesquisas demonstram que as
emissões de CFC-11 cresceram 25% de 2012 a 2016. Em 2017, alguns relatórios apontaram que as emissões
estavam partindo da China e que a substância, apesar de ser ilegal, ainda é amplamente utilizada nesse país. Mais
informações em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/07/apesar-da-proibicao-industria-chinesautiliza-cfc-por-ser-mais-barato.html
14

Em países onde tal compromisso não é reiterado pelos governos federais, os governos locais têm se despontado
como agentes cada vez mais importantes na implementação das políticas públicas derivadas desses tratados
multilaterais. A título de exemplo, com a eleição de Donald Trump, as cidades americanas apressaram-se como
contraponto às suas primeiras decisões para a política ambiental e reafirmaram seus compromissos climáticos. Em
2017, com o anúncio da saída do Acordo de Paris, a ação climática cresceu longe da esfera federal. Apenas para a
área de energias renováveis, reportagem da World Resources Institute (WRI) de junho de 2018 aponta que o
legislativo de Nova Jersey revisou seus padrões de energias renováveis neste ano para obter 50% de sua energia
de solar e eólica em 2030. Connecticut acabou de finalizar uma estratégia energética que inclui 40% de energia
renovável até 2030. Em Virgínia, o número de empregos na indústria solar aumentou em 65% apenas em 2017,
enquanto a expansão de medidas de eficiência energética ajudou a empregar mais de 75 mil pessoas. Enquanto
isso, 65 cidades americanas adotaram metas para ter 100% de energia limpa. No Brasil, em 2019, a paralisação
das ações do Fundo Amazônia - criado em 2008 para financiar projetos de redução do desmatamento - já faz com
que os Estados com as mais altas taxas de desmatamento comecem a negociar diretamente com doadores
internacionais (https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/12/governadores-da-amazonia-buscam-doadoresinternacionais-para-combater-desmatamento.ghtml). Mauad e Viola (2017) afirmam que tais arranjos cooperativos
dos governos locais podem tornar-se mais eficazes no enfrentamento à crise climática, na medida em que fortalecem
sua estrutura em rede, que é mais flexível na tomada de decisão e coordenação de iniciativas que os espaços
multilaterais. Entretanto, os autores observam que é preciso alertar para o fato de que, isoladamente, as cidades não
conseguem atingir a escala necessária para que as metas sejam suficientes para mitigar as mudanças climáticas.
Assim, é preciso que as ações locais sejam somadas às nacionais.
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o problema, bem como o fato de que os países não levam em conta o papel das empresas
privadas e sociedade civil na implementação dos tratados. Assim, a tentativa de adotar políticas
baseadas no enquadramento dos problemas ambientais apenas por alguns segmentos com poder
político não tem produzido políticas efetivas, tendo em vista as diferentes percepções de uso
para o mesmo recurso pelos diferentes setores da sociedade. Gasta-se muito tempo negociando
textos detalhados que frequentemente não são implementados.
Nesse sentido, Moura e Bezerra (2016) ressaltam a importância da sociedade civil organizada
na discussão sobre desenvolvimento sustentável no Brasil, principalmente por meio de
participação nas políticas ambientais e pressão junto aos órgãos responsáveis. Esses grupos
foram importantes para a elaboração do capítulo ambiental da Constituição de 1988, e tiveram,
igualmente, um papel ativo na Rio 92, na Rio+10, na Rio+20, entre outras Conferências.
Ademais, de acordo com as autoras, as ONGs participam de todos os conselhos de meio
ambiente em níveis nacional, estadual e local, sendo parceiras importantes dos governos, assim
como de organizações internacionais.
Há, ainda, que se considerar que a tecnologia é central nos discursos contemporâneos de temas
globais, tanto na academia como na prática. Na época dos primeiros tratados ambientais
multilaterais, o papel desempenhado pelos avanços das tecnologias ainda era incipiente, e esse
dado precisa ser levado em consideração, uma vez que altera as possibilidades. Mauad e Viola
(2017) afirmam que o desenvolvimento de tecnologias limpas tem papel central na transição
para uma economia de baixo carbono, pois é por meio dos avanços tecnológicos que a utilização
intensa de carbono é substituída por outros métodos mais inteligentes e menos nocivos ao meio
ambiente. Um exemplo dado pelos autores é a revolução energética, evidência de como é
possível reduzir emissões por meio de alterações tecnológicas. Mesmo com a queda no preço
do petróleo nos últimos anos, as energias renováveis têm avançado e se mantido competitivas,
cenário possível por meio dos avanços tecnológicos.
Nesse sentido, Sachs (2007) não vê a escassez da energia fóssil como o elemento propulsor
dessa nova revolução energética. Afirma que nenhuma das transições energéticas do passado
realizou-se tendo em vista o esgotamento físico de uma fonte de energia, mas sim, graças à
identificação de uma nova fonte de energia, com qualidade superior e custo inferior, o que é
possível por meio de inovação tecnológica. Assim foi com a passagem da energia da biomassa
ao carvão e deste ao petróleo e gás natural. Ao mesmo passo, a questão climática indica que irá,
cada vez com mais força, delimitar o modo com o qual a revolução energética se dará.
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O Brasil ainda está muito aquém em relação ao aumento dos investimentos que vêm sendo
realizados no desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono nos EUA e China. De acordo
com Mauad e Viola (2017), a redução das emissões de GEE do país no período na última
década, ocasionada pelo controle no desmatamento da Amazônia, não teve nenhum vínculo
com o desenvolvimento tecnológico de baixo carbono, demonstrando alcance limitado no
médio e longo prazo. Os autores afirmam que o parque energético brasileiro é ineficiente e com
baixa participação de energias limpas e redes de transmissão obsoletas, demonstrando que a
quarta revolução industrial parece distante da realidade brasileira, marcada por baixos níveis de
empreendedorismo e de inovação.
O Brasil, atualmente, é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Dados
provenientes do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa
(SEEG) demonstram que, em 2017, o Brasil emitiu 2,07 bilhões de toneladas de CO2
equivalente (BtCO2e), das quais 430,7 milhões de toneladas foram emitidas pelo setor de
energia, o que correspondeu a 21% do total nacional anual de emissões. O setor de mudança de
uso da terra e florestas permanece como o maior responsável pela emissão nacional de gases de
efeito estufa, atualmente com 46% do total. Os dados corroboram a afirmação de Mauad e Viola
(2017) do parágrafo anterior, de que a redução das emissões de GEE no país na última década
tem sido ocasionada pelo controle no desmatamento da Amazônia15.
Os dados do SEEG demonstram que o setor de energia apresentou a segunda maior taxa média
de crescimento anual das emissões brutas de GEE no período entre 1990 e 2017, passando de
um patamar de 9% em 1990, início da série histórica, para os atuais 21%, em 2017. O gráfico
abaixo ilustra a série histórica com as emissões totais por setor.

15

Cabe a importante ressalva de que, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
houve aumento de quase 10% no desmatamento do Cerrado, no período. O segundo maior bioma do país elevou
as emissões de GEE de 144 milhões para 159 milhões de toneladas de CO2e, em 2017. Outra ressalva importante
é a de que, no momento de elaboração desta dissertação, os dados mais recentes, disponibilizados pelo Deter-B,
Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real, do Inpe, mostraram um aumento de
88% no desmatamento da Floresta Amazônica em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os
dados estão disponíveis em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/daily/. O Deter é
apenas um de quatro sistemas que monitoram a Amazônia em tempo real, e todos apontam para a tendência de
aumentos exponenciais em 2019.
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Gráfico 3 - Emissões Totais de GEE por setor - 2000 a 2017

Fonte: SEEG, 2018

De acordo com o relatório analítico do SEEG sobre as emissões, na categoria Energia estão
contabilizadas as emissões de gases de efeito estufa associadas à produção e ao consumo de
energia. Essas emissões são geradas em atividades de exploração e extração de fontes primárias
de energia, conversão de fontes primárias em fontes secundárias (refinarias de petróleo,
unidades produtoras de biocombustíveis, centrais de geração de energia elétrica etc.) e no uso
final de energia em aplicações móveis ou estacionárias.
A exploração e uso de petróleo ou derivados gerou 298 milhões de toneladas de CO2e. Esse
cenário é reflexo da grande importância que o petróleo ainda possui na matriz energética
brasileira, e indica que a busca pela redução das emissões desses setores, necessariamente, passa
pelo desafio de viabilizar e incentivar o uso de fontes energéticas e tecnologias que substituam
os derivados de petróleo ou, ao menos, possibilitem a diminuição de seus usos. As atividades
de Geração de Energia Elétrica, que emite 59 MtCO2e, e Produção de Combustíveis, com 54
MtCO2e, representam uma menor parcela em relação ao total de emissões dos setores
analisados, porém o valor absoluto de suas emissões ainda é bastante relevante (113 MtCO2e).
Na média global, a geração de eletricidade é a atividade mais intensiva em emissão dentro do
setor de energia. No Brasil, no entanto, esse cenário não se reproduz, devido ao enorme peso
das fontes renováveis de energia em sua matriz elétrica, sobretudo a energia hidráulica.
Diferentemente da maior parte dos países, o Brasil historicamente apresentou uma matriz
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elétrica renovável, muito em razão da majoritária participação da hidroeletricidade no
suprimento das demandas.
Contudo, no âmbito do conceito de desenvolvimento sustentável, cabem questionamentos
quanto ao aspecto “limpo" da matriz elétrica brasileira, tendo em vista as externalidades
negativas causadas pelos impactos ambientais e sociais das usinas hidrelétricas. Em artigo
publicado por Moran et al. (2018)16, os autores afirmam que, atualmente, países europeus e
norte-americanos têm mais removido do que construído grandes barragens, ao passo que países
em desenvolvimento, como o Brasil, passaram a construir, nas últimas décadas, barragens ainda
maiores. Os problemas são os mesmos identificados com as grandes barragens construídas no
passado pelos países desenvolvidos: desmatamento, perda da biodiversidade aquática e
terrestre, emissão de grandes quantidades de gases de efeito estufa, deslocamento de milhares
de pessoas e os prejuízos econômicos causados e não totalmente compensados a elas, dentre
outros.
Fearnside e Pueyo (2012) afirmam que as emissões de gases de efeito estufa, especialmente o
gás metano, advindas da construção de hidrelétricas situadas em países tropicais, como as na
Amazônia, são subestimadas ou ignoradas em muitas análises globais e nacionais, e que podem,
inclusive, exceder as emissões derivadas dos combustíveis fósseis, principalmente durante os
primeiros anos após sua construção.
Os autores argumentam que as fontes fixas de emissão de GEE geradas pela construção das
barragens deveriam ser corretamente contabilizadas como contribuição ao aquecimento global,
em especial, o dióxido de carbono advindo das árvores mortas nas áreas inundadas, e o metano,
que tem impacto ainda maior no aquecimento global, gerado pela matéria orgânica que se
deteriora em condições anóxicas, como os sedimentos nos fundos dos reservatórios. A
conclusão do artigo é a de que as emissões de GEE das hidrelétricas em regiões tropicais fazem
com que essa fonte de energia não possa ser considerada limpa e que os países necessitam se
comprometer a realizar esforços ainda maiores do que os que já haviam considerado para
diminuir suas emissões antropogênicas.
Moran et al. (2018) apresentam outra questão relevante: o planejamento da construção de
hidrelétricas em países em desenvolvimento parece negligenciar, ainda, os cenários de mudança
climática. Como exemplo, citam as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, em
16

https://www.pnas.org/content/pnas/115/47/11891.full.pdf
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Porto Velho, que foram concluídas há menos de cinco anos e que produzirão apenas parcela
dos 3 GW que cada uma estava prevista a produzir, por conta das mudanças climáticas e da
pequena capacidade de armazenamento de seus reservatórios a fio d’água, com menor acúmulo
de água. Outro exemplo é a Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, que também produzirá
menos - apenas 4,46 GW dos 11,23 GW para os quais foi construída, mesmo em cenários
otimistas -, devido a alterações climáticas e a níveis insuficientes de água. Desde 2005, a
Amazônia passou por três secas, que quebraram recordes históricos, e a maior parte dos
modelos climáticos preveem maiores temperaturas e menor pluviosidade na região.
De maneira similar, o planejamento da construção das hidrelétricas também falha ao não
considerar os efeitos na mudança no uso da terra causada pelo desmatamento em torno da bacia,
tendo em vista que o desmatamento inibe as chuvas e a umidade do solo na floresta, além do
declínio já esperado com as mudanças climáticas.
Outra questão muito relevante e subestimada na construção de hidrelétricas é o impacto na
biodiversidade dos ecossistemas afetados. Na bacia amazônica, uma área de 6 milhões de km2,
estão localizadas 147 barragens planejadas, das quais 65 estão no Brasil. A bacia amazônica
tem a maior diversidade de espécies de peixes no mundo, com 2.320 espécies, sendo que grande
parte é endêmica. Diversos estudos demonstram que as barragens afetam as populações de
peixes e suas dinâmicas e, consequentemente, a biodiversidade mundial. Apenas entre
novembro de 2015 e fevereiro de 2016, época de enchimento do reservatório da usina
hidrelétrica de Belo Monte, mais de 16 toneladas de peixes mortos foram encontradas na região
de Altamira e Vitória do Xingu, os municípios mais afetados pela hidrelétrica. Na ocasião, a
concessionária Norte Energia, responsável pelo empreendimento, foi multada pelo Ibama em
R$ 8 milhões devido ao grande volume de peixes mortos17.
Assim, avalia-se que, sob cenários de alterações climáticas e escassez de água, alternativas que
possam auxiliar a resolver o déficit de produção de energia em anos de seca precisam ser cada
vez mais fomentadas, com maior incentivo governamental ao desenvolvimento e uso de energia
solar, eólica e biomassa, em complemento às hidrelétricas já instaladas, que fornecem
estabilidade ao grid nacional.

17

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,belo-monte-e-multada-em-r-8-milhoes-por-morte-depeixes,10000017337.
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De acordo com Moran et al. (2018), todos os países necessitam de energias renováveis e as
hidrelétricas devem fazer parte do rol de possibilidades. No entanto, há a necessidade de que se
encontre soluções inovadoras e sustentáveis que combinem a hidroeletricidade com outras
fontes de energia, que possam contrabalançar, reduzir ou até mesmo eliminar as externalidades
negativas ambientais e socioeconômicas resultantes da construção de grandes barragens. Nesse
sentido, já é possível perceber, no Brasil, certa tendência de diminuição dessa hegemonia. Em
1990, as usinas hidrelétricas produziram 93% da eletricidade do país, enquanto, em 2018, esse
valor foi de 66%.
Essa alteração na matriz elétrica se explica, por um lado, pelo notável aumento da geração por
meio de fontes renováveis não-hídricas, conforme demonstrado nos gráficos 1 e 2 acima, tendo
em vista que, nos últimos anos, ganharam competitividade frente a fontes mais tradicionais. As
usinas eólicas, apesar da intermitência de operação desses empreendimentos (a geração depende
da ocorrência de ventos), tiveram um crescimento de 4.000% da potência instalada total em
apenas dez anos (2007 a 2016), puxando o crescimento das renováveis. Por outro lado, as
recentes condições climáticas e hidrológicas desfavoráveis têm causado a diminuição do
volume de água armazenado nos reservatórios de hidrelétricas, comprometendo, assim, a
capacidade de geração dessas usinas. Para continuar a suprir a demanda por eletricidade, foi
necessário o acionamento de térmicas a combustíveis fósseis (desde 2000, aumentaram sua
participação na geração elétrica de 9% para 17%), o que, consequentemente, elevou a
intensidade de carbono atrelada à geração de eletricidade. O gráfico abaixo ilustra a evolução
das fontes primárias na geração de eletricidade.
Gráfico 4 - Evolução da participação das fontes primárias na geração de eletricidade
(1990 - 2016)

Fonte: SEEG, 2018
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A demanda por eletricidade mais do que dobrou entre 1990 e 2017. Contudo, o relatório da
SEEG indica que, mais recentemente, entre 2014 e 2017, houve redução das emissões de GEE
provenientes da geração de eletricidade, contrariando a tendência da série histórica desde 1990,
conforme o gráfico 4. Três fatores explicam essa situação: (i) a desaceleração da atividade
econômica enfrentada pelo Brasil durante esses anos provocou ligeiro decréscimo na demanda
por eletricidade; (ii) houve certa recuperação das condições hidrológicas favoráveis,
aumentando a capacidade de geração das hidrelétricas e diminuindo a necessidade de
acionamento de termelétricas a combustíveis fósseis; (iii) as fontes renováveis não-hídricas
(destaque para eólica e biomassa) tiveram maior participação. As atividades mais emissoras dos
setores de Energia e Processos Industriais possuem uma série de ações (tecnológicas,
comportamentais e políticas) com potencial de mitigação de emissões de GEE. Exemplos
relevantes são a substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis, o aumento da
eficiência energética na indústria e a elevação da participação de fontes renováveis na matriz
elétrica.
Outra importante conclusão relacionada a tais dados é a de que, embora outros setores da
economia, como a indústria, também tenham aumentado suas emissões em 2017, a agropecuária
brasileira, principalmente o setor agroexportador, se destaca como a principal responsável pelas
emissões brasileiras de gases de efeito estufa, respondendo por 71% do total de emissões,
aproximadamente 1,5 bilhão de toneladas de CO2 equivalente.
O Brasil tem um perfil de destaque no cenário internacional por ser um grande detentor de
riquezas naturais e uma potência emergente. A teoria da maldição dos recursos naturais, ou
paradoxo da abundância, ajuda a esclarecer como o país não foi capaz, no longo prazo, de usar
tal riqueza para promover crescimento econômico, tendo em vista a volatilidade da receita
advinda dos recursos naturais devido às oscilações das commodities globais e o declínio na
competitividade de setores com mais valor agregado e com uso mais intensivo de tecnologias.
Assim, o país precisa sair dessa inércia e desenvolver estratégias para conjugar seu potencial de
riqueza natural com níveis adequados de desenvolvimento tecnológico, a fim de evitar perdas
aceleradas de seus recursos, que terão grande impacto na economia e no meio ambiente.
Tendo em vista que a mudança climática é uma falha de mercado e que, portanto, as soluções
deverão ser encontradas indo contra a dinâmica exclusiva dos mercados, a capacidade do Brasil
de definir políticas públicas com os objetivos de reduzir o perfil da demanda energética,
aumentar a eficiência na produção e no uso final da energia e substituir energias fósseis por
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energias renováveis será essencial para determinar as feições da revolução energética em
marcha e para garantir que o Brasil continue com capacidade negociadora internacional
favorável e papel proeminente na defesa do desenvolvimento de fontes renováveis de energia.
O futuro das emissões de GEE do Brasil, portanto, poderá ser promissor, desde que o país se
comprometa com políticas públicas que caminhem em direção à implementação de medidas
que levem ao abatimento de emissões.
Por fim, é preciso reforçar o princípio da precaução, que afirma que a falta de plena certeza
científica não deve ser razão para postergar medidas que mitiguem os efeitos negativos das
mudanças ambientais, e intensificar não apenas a produção de mais dados e evidências
científicas sobre as questões ambientais, mas também dar ampla divulgação a tais dados, a fim
de contrabalançar movimentos contemporâneos que reduzem a importância da questão
climática. Assim, essa é outra razão para fortalecer ainda mais arranjos de políticas públicas,
além dos já existentes, que por muitas vezes são demasiadamente brandos e dependem de
interesses políticos e econômicos de governos que nem sempre levam em conta que a
preservação do meio ambiente é imprescindível para a manutenção da vida humana no planeta.

2.2 Pobreza Energética e Aspectos Sociais
Com o surgimento e consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável durante as
conferências multilaterais das Nações Unidas, passou-se a abordar um tratamento simétrico
entre as dimensões social e ambiental. Ao analisar as perspectivas da transição energética atual,
portanto, deve-se analisar, simultaneamente, as questões ambientais e as questões sociais, que
são complexas e multidimensionais, e que nesta seção serão sintetizadas por meio da questão
da pobreza energética, em especial no meio rural.
De acordo com Ochoa (2014), o vínculo entre energia, pobreza e meio ambiente tem cada vez
mais importância nas linhas de pesquisa de ciências sociais e como eixo temático nos planos e
instrumentos de desenvolvimento nacional nos países latino americanos. Assim, melhorar a
qualidade de vida e reduzir a desigualdade e a pobreza extrema são metas que derivam também
de um aumento do consumo energético e da redução dos gases de efeito estufa.
A ausência de acesso à energia elétrica está fortemente relacionada com o número de pessoas
abaixo da linha da pobreza. A transição energética no século XX melhorou o padrão de vida da
população mundial, no entanto, sem acompanhar um expressivo declínio das disparidades entre
as sociedades ricas e as pobres. De acordo com relatório de maio de 2019 do Banco Mundial,
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ainda existem aproximadamente 840 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso à
energia elétrica, a maior parte localizada na África Subsaariana. Em 2000, 10% da população
mais rica do mundo consumiam cerca de 45% de toda energia primária comercial. No outro
extremo, a população 50% mais pobre consome apenas 10% do total (Pereira, 2011).
Pode-se conceituar o termo “pobreza energética” de diferentes maneiras, conforme o estágio de
desenvolvimento de um país. De acordo com Gomes (2018), nos países em desenvolvimento,
o problema da pobreza energética relaciona-se com a inexistência de acesso à energia e à
insegurança no abastecimento. Outras instituições consideram a pobreza energética como a
relação entre o dispêndio mensal da família com energia em relação a sua renda, sendo
considerado “pobre energético” aquele que gasta acima de 10% da sua renda para fins
energéticos. No entendimento da Agência Internacional de Energia (AIE), a pobreza energética
é definida como a impossibilidade de escolha de serviços energéticos (em termos de
confiabilidade, qualidade, segurança e proteção ambiental), em condições econômicas que
deem suporte ao desenvolvimento econômico e social das famílias e aos indivíduos.
O problema da falta de opção sobre o acesso à energia tem reflexos sobre problemas sociais
bem mais abrangentes. O suprimento energético é importante para que serviços essenciais tais
como o abastecimento de água potável, saneamento básico, equipamentos hospitalares e
educacionais, tornem-se disponíveis. Estes são elementos essenciais de qualquer política
orientada para o desenvolvimento sustentável. Além disso, a saúde da população que não dispõe
de acesso à energia é também afetada pelos gases provenientes da queima do carvão, óleo diesel,
gasolina e lenha. O acesso à energia elétrica possibilita a melhora da qualidade de vida em
vários aspectos. Do ponto de vista social, ainda que o sistema energético não possa equacionar
por si só os problemas vividos pela população de baixa renda, seu papel é muito relevante.
O pleno suprimento de energia a todos os cidadãos é fator necessário ao bem-estar social e ao
desenvolvimento econômico. Apesar de inúmeros esforços no passado, o atendimento ainda é
deficitário, seja pela ausência de acesso ou pela precariedade do atendimento, sendo que a maior
parte da população não atendida dos países em desenvolvimento se encontra na zona rural,
geralmente dispersa e não integrada aos centros mais dinâmicos.
No Brasil, a pobreza energética manifesta-se tanto nas zonas rurais quanto nas regiões urbanas.
Contudo, o crescimento econômico baseado em uma rápida industrialização estimulou o
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processo de urbanização, orientando, historicamente, o setor energético para a produção
centralizada de grandes blocos de energia visando o atendimento de grandes concentrações de
consumo (Pereira, 2011). Em decorrência deste processo, verificou-se déficits no atendimento
das necessidades das populações das zonas rurais, agravando as diferenças de padrão de vida
entre as populações urbanas e rurais. Com a chegada da eletricidade, as comunidades rurais
adquirem um maior grau de sustentabilidade econômica e energética. Ademais, a melhoria do
acesso a serviços decorrentes da disponibilidade da energia elétrica também fixa a população
no campo.
Outro ponto relevante são os aspectos sociais relacionados à composição da matriz energética
brasileira. Como no Brasil a energia elétrica é advinda, majoritariamente, de hidroelétricas, cabe
mencionar que, além dos impactos ambientais da construção de grandes barragens citados na
seção anterior, diversos são os estudos que avaliam também os impactos sociais na construção
de grandes barragens. Moran et al. (2018) afirmam que, frequentemente, a construção de
grandes barragens é promovida com a ideia de que as comunidades locais vão auferir benefícios
com o desenvolvimento dos projetos, como contas de energia mais baratas, mais empregos e
melhor infraestrutura. Contudo, as evidências sugerem que é situação usual as comunidades
não serem consultadas durante o processo, o que resulta em controvérsias e conflitos. Os autores
sugerem que, para a construção de um setor hidroenergético sustentável, é importante criar
mecanismos que garantam que as externalidades sejam internalizadas, com a necessidade de
que aqueles que se beneficiam dos incrementos energéticos e não enfrentam as externalidades
de sua exploração, compensem as populações locais situadas onde as hidroelétricas são
construídas.
De acordo com Pereira (2011), o acesso a fontes modernas de energia para a população menos
favorecida é uma das maiores questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. O autor
registra que, apesar das várias externalidades positivas, a eletrificação não equaciona o
problema do acesso a energia nas áreas rurais para a população extremamente pobre, quando
outros combustíveis são usados, particularmente a lenha, para atender sua demanda de cocção.
A eletricidade substitui o uso de biomassa, porém, as famílias de baixa renda tendem a usar a
eletricidade de maneira seletiva, especialmente para iluminação e comunicação. A transição
para modernas fontes de energia está baseada principalmente na disponibilidade de recursos, na
capacidade de pagamento, e nas preferências culturais.
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Com o desafio de universalizar o acesso à energia elétrica de qualidade no meio rural, uma
alternativa que tem sido cada vez mais considerada é a de aproveitar a vocação regional para
fontes renováveis de energia, como a solar, eólica e biomassa. A ideia é que se tome por base a
adequação tecnológica ao arranjo produtivo local e a autonomia e capacitação dos usuários na
utilização das tecnologias nas comunidades.
O Brasil tem, em especial no meio rural, média anual de insolação diária e velocidade dos
ventos muito acima que a de outros países que tem gerado grande parcela de eletricidade a partir
dessas fontes. O biogás também se configura como produto combustível bruto, resultante de
processos da digestão de resíduos e dejetos, portanto uma fonte de energia renovável
diretamente ligada à produção rural, com tecnologias completamente dominadas e assimiláveis
pelos produtores. Nesse sentido, conforme Oliveira (2000), considera-se o acesso às fontes
modernas de energia, como sendo de grande relevância para que seja dada a oportunidade de
acesso à cidadania para milhões de brasileiros em situação de pobreza no meio rural.
A dimensão ambiental e socialmente benéfica das fontes de energia está conectada com a
transição para a produção de energias renováveis, que depende da introdução de tecnologias de
captação de luz solar (painéis fotovoltaicos), da instalação de parques eólicos e da instalação de
biodigestores. Todas essas metodologias envolvem investimentos mais ou menos vultosos, mas,
sobretudo no caso dos painéis fotovoltaicos, incrementam a autossuficiência energética de casas
e pequenas comunidades, mormente se combinadas com cogeração a partir de resíduos
orgânicos e biomassa. Nesse sentido, a questão da pobreza energética pode ser o ponto de
partida para uma transição energética mais rápida, por meio da produção descentralizada de
energia a partir de fontes renováveis.
Frente à necessidade de dar um direcionamento a problemas públicos decorrentes destas
assimetrias sociais, surgem os fundamentos que norteiam a área de políticas públicas e
programas governamentais como um instrumento de intervenção do Estado nas áreas energética
e social. Em síntese, conforme Birol (2007): “promover a satisfação de necessidades humanas
básicas, como alimentação e habitação, deve constituir o ponto focal de qualquer estratégia
de erradicação da pobreza. Os serviços energéticos ajudam a essa satisfação. Por isso,
podemos afirmar que o acesso à energia é um pré-requisito do desenvolvimento humano”.
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3. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
O conceito de política pública é intuitivo, porém, a academia não possui consenso unificado
sobre sua definição. Geralmente, define-se política pública como o resultado da ação do Estado
e a forma como ele lida com os problemas críticos da sociedade. Sjöblom (1984) define
problema público quando o status quo é inadequado com a expectativa do alcance de uma
situação melhor à existente e que tenha implicações para uma quantidade ou qualidade de atores
que reconheçam a relevância e a inadequação da situação. Assim, complementarmente, o
conceito de política pública deve ser compreendido a partir da relação do governo com o
ambiente que o rodeia e das decisões sobre o que o Estado decide fazer ou deixar de fazer18.
Uma definição convergente baseia-se nas características essenciais das políticas públicas: ação
voltada para objetivos, tomada pelo governo, produto de demandas e pressões sociais sobre
problemas e alocação de recursos escassos. Nesse sentido, Howlett, Ramesh e Perl (2013)
afirmam que várias definições de política pública transmitem a ideia de que a policy-making é
um processo técnico-político que visa definir e compatibilizar objetivos e meios entre atores
sociais sujeitos a restrições. Lowi (apud Howlett, Ramesh e Perl, 2013) argumenta que as
políticas públicas são um produto do processo político e que também o moldam e o influenciam.
As políticas públicas reforçam os interesses específicos daqueles que são beneficiados e que,
por tal motivo, lutam pela sua manutenção, e dos grupos oposicionistas prejudicados pela sua
criação, que buscam alterá-la. As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades,
daí por que qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações entre
Estado, política, economia e sociedade.
Conforme Howlett, Ramesh e Perl (2013), historicamente, um dos meios mais populares para
simplificar a policy-making foi analisá-la como ciclo, isto é, um conjunto de estágios interrelacionados por meio dos quais os temas políticos e as deliberações fluam de uma forma mais
ou menos sequencial, desde os problemas até as políticas. A ideia da simplificação da policymaking pelo desdobramento do processo em vários estágios surgiu pela primeira vez nos
trabalhos de Lasswell, nos anos 1950. Este autor dividiu o ciclo da política pública em sete
estágios, os quais, de acordo com ele, descreviam como as políticas eram criadas, geradas ou
produzidas: informação, promoção, prescrição, invocação, aplicação, término e avaliação. Tal
formulação inicial serviu de base para muitos outros modelos. Em alguns destes trabalhos
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Uma das definições mais conhecidas de política pública, formulada por Dye (1972).
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posteriores, de acordo com Howlett, Ramesh e Perl (2013), o princípio operativo subjacente à
noção do ciclo de políticas públicas é a lógica da resolução aplicada de problemas.
Seguindo este princípio da lógica da resolução aplicada de problemas, os autores dividem os
estágios no processo da política pública conforme a seguir: 1) a montagem da agenda, que se
refere ao processo pelo qual os problemas chegam à atenção dos governos; 2) a formulação da
política, que se refere ao modo como as políticas são formuladas no âmbito governamental; 3)
a tomada de decisão, que é o processo pelo qual os governos adotam um curso de ação ou não
ação; 4) a implementação da política, que se relaciona ao modo pelo qual os governos dão curso
efetivo a uma política; e 5) a avaliação da política, que se refere aos processos pelos quais os
atores estatais monitoram o resultado das políticas, podendo, daí, resultar em uma
reconceituação dos problemas e das soluções técnico-políticas. A figura abaixo ilustra os cinco
estágios do ciclo de políticas públicas:
Figura 1 – Ciclo de Políticas Públicas

Fonte: Howlett e Ramesh (1995)

É imperativo ressaltar que a principal desvantagem do modelo é que ele pode sugerir que os
policy-makers resolvam problemas públicos de um modo sistemático e mais ou menos linear,
o que não é o caso. Wildavsky (apud Howlett, Ramesh e Perl, 2013) defende que não existe um
ponto de início e de finalização definidos, bem como nitidez entre as diferentes fases. Howlett,
Ramesh e Perl (2013) reforçam o fato de que a policy-making não segue uma progressão linear,
e o modelo em si não tem qualquer noção de causalidade, sem haver sinalizações sobre quem
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ou o quê conduz a política de um estágio a outro. Cada uma das etapas envolve atores,
restrições, decisões, desenvolvimentos e resultados que vão se afetando mutuamente. Assim,
há a necessidade de se realizar análises mais complexas, que auxiliem a identificar os
instrumentos disponíveis que levem a determinados resultados da política pública, e não a
outros.
Esta dissertação tem o propósito de analisar a convergência entre as diversas políticas públicas
implementadas no passado nas áreas de desenvolvimento agrário e energias renováveis e
apresentar elementos referenciais que sirvam de suporte para agentes públicos que desejem
implementar uma nova política pública. As políticas públicas são fruto de uma conjunção de
fatores amplos, que ocorrem em um momento histórico específico e em um contexto
institucional próprio. Assim, a proposta desse capítulo é analisar os elementos de convergência
para a implementação de um programa nacional de aproveitamento de fontes renováveis de
energia pela agricultura familiar, com base no arcabouço teórico da área de políticas públicas,
com o intuito de compreender como algumas variáveis apontadas pela literatura afetam a
implementação de uma política.
Nesse sentido, dadas as características centrais das duas áreas de política pública, energias
renováveis e agricultura familiar, alguns conceitos teóricos e modelos analíticos serão mais
detalhadamente expostos no trabalho, como é o caso dos conceitos de intersetorialidade,
capacidade estatal, governança, arranjos institucionais, instrumentos da ação pública,
burocracia de nível de rua e modelos top-down e bottom-up. A proposta é, nos aspectos em que
for possível, apropriar-se do referencial teórico básico e conectar a teoria à realidade das
políticas públicas nacionais do setor agrário e energético que serão apresentadas no capítulo
seguinte, levando-se em conta o contexto político-institucional do Brasil contemporâneo.
De acordo com Najan (1995), implementar é um processo onde tudo acontece na tentativa de
alcançar o propósito da política. A implementação é uma etapa dinâmica. É em si um processo
de significado próprio, que não está restrito apenas à tradução de uma dada política em ação,
mas que pode transformar a política em si. Gomide e Pires (2014) conceituam o processo de
implementação como o conjunto de decisões e ações desempenhadas entre o lançamento de
uma política governamental e a percepção dos seus resultados, envolvendo a execução e tomada
de decisões sobre as ações necessárias.
Há extenso debate acadêmico sobre a implementação de políticas públicas, motivado pelo
seguinte questionamento: por que observamos tanta discrepância entre os objetivos planejados
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e os alcançados? (PIRES, 2009). Pressman e Wildavsky (1973) constataram que o processo de
implementação de políticas públicas envolve necessariamente complexidades (critérios
contraditórios, acomodação de interesses conflitantes, múltiplos atores, processos decisórios
longos, etc.) muito maiores do que os estudos iniciais sobre essa fase do ciclo de políticas
públicas poderia supor.
No Brasil contemporâneo, a Constituição de 1988 restaurou o Estado Democrático de Direito e
instituiu uma série de mecanismos para envolver atores sociais, políticos e econômicos no
processo de formulação e gestão de políticas públicas, ampliando os instrumentos de controle,
participação e transparência, e, consequentemente, tornando ainda mais complexo o ambiente
institucional para a formulação e implementação das políticas públicas no país (GOMIDE E
PIRES, 2014).
A literatura deixa claro que a implementação perfeita é inatingível. Para uma perfeita
implementação, seriam necessárias diversas condições que são impossíveis no mundo real,
como existência de tempo e recursos adequados, teoria válida, comunicação e coordenação
perfeitas, dentre vários outros aspectos. E, ainda que tais critérios fossem cumpridos, o
comportamento humano é preponderante para o êxito dessa fase. Assim, existem vários níveis
de análise para o estudo da implementação, sob distintas perspectivas, como a das relações
humanas, a política, a estrutural, ou uma combinação dessas. (MEDEIROS E OLLAIK, 2011).
Com o desenvolvimento dos estudos em implementação, duas vertentes principais de
pensamento se consolidaram: os modelos top-down e bottom-up. De acordo com Matland
(1995), os modelos top-down qualificam a implementação como exitosa de acordo com o grau
com o qual as ações dos grupos implementadores coincidem com os objetivos planejados por
uma autoridade central. Assim, a implementação de sucesso é a que atinge os resultados
aprovados pelos legisladores, que são vistos como os atores centrais no processo. Tal ponto de
vista recebe, de maneira geral, as seguintes críticas: não considera o processo de formulação da
política, considerando-a como um processo puramente administrativo e ignorando os aspectos
políticos, e dá ênfase exclusiva às autoridades centrais.
O modelo bottom-up surge dessas críticas e sob os argumentos de que quem entrega o serviço
localmente é quem tem o conhecimento dos problemas reais, estando em posição melhor para
propor a política, e de que a discricionariedade dos agentes locais é inevitavelmente tão grande
que é irreal ter a expectativa de que haverá controle por parte dos agentes centrais. Assim, os
teóricos desse modelo argumentam que um entendimento mais realista da implementação pode
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ser proporcionado se se observa a política do ponto de vista dos burocratas de nível de rua e de
seu público alvo.
Ainda no âmbito da perspectiva bottom-up, Berman (1978), argumenta que a implementação
da política ocorre em dois níveis: no nível da macroimplementação, onde os atores centralmente
localizados idealizam um programa governamental; já no nível da microimplementação, as
organizações locais reagem a tais planos, desenvolvendo seus próprios programas e os
implementando. Assim, Berman afirma que a maior parte dos problemas de implementação são
causados pela interação da política no nível local. Os planejadores centrais podem apenas
indiretamente influenciar os fatores locais, portanto, há uma vasta variação em como a mesma
política nacional é implementada no nível local. Sob tais condições, de acordo com o modelo
bottom-up, se não é dada liberdade aos implementadores locais para adaptar os programas às
condições locais, há uma tendência de fracasso da política, tendo em vista que é no nível local
que a política afeta diretamente as pessoas. Assim, a ênfase é recomendar estratégias flexíveis
que permitam a adaptação às dificuldades locais e fatores contextuais. Nessa abordagem, uma
política com efeitos positivos localmente pode ser considerada exitosa.
O conceito de burocrata de nível de rua foi cunhado por Michael Lipsky em 1980 e refere-se
aos agentes governamentais que interagem e têm ampla discricionariedade na entrega de
benefícios ou na alocação das sanções públicas. Lipsky argumenta que a política pública é
realizada por meio das decisões e da rotina que os burocratas de nível de rua estabelecem, ao
mesmo tempo em que estão sujeitos a incertezas e pressões tanto dos usuários dos serviços
públicos quanto dos formuladores das políticas públicas. São duas as principais características
no seu trabalho: alto grau de discricionariedade e relativa autonomia da autoridade
organizacional (Hill e Hupe, 2007).
Os trabalhos empíricos de Hjern na década de 1980 concluíram que o sucesso de um programa
depende em grande parte das habilidades individuais dos agentes na estrutura de implementação
local, que deve adaptar as políticas às condições locais (MATLAND, 1995). No caso das
políticas de desenvolvimento agrário, os burocratas de nível de rua podem ser identificados
como os agentes de assistência técnica e extensão rural (ATER), profissionais responsáveis por
viabilizar capacitação técnica ao pequeno agricultor, de maneira contínua. A assistência técnica
pode ser prestada de diversas formas, seja por meio da orientação sobre plantio, colheita, entre
outros, como também por meio da apresentação de novas tecnologias, como as de energias
renováveis, que possam trazer benefícios para o agricultor.
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Há duas linhas principais de críticas ao modelo bottom-up: uma normativa e uma metodológica.
A normativa atesta que, num sistema democrático, o controle político deve ser exercido por
atores cujo poder derive do voto soberano por meio de representantes eleitos, e a autoridade dos
burocratas de nível de rua não deriva dessa base de poder. O poder discricionário existe no nível
local, mas tal poder é baseado na inabilidade do poder central em controlar as ações. Assim a
descentralização deveria ocorrer num contexto de controle central. A crítica metodológica é a
de que o modelo bottom-up superestima o nível da autonomia local, pois, ao mesmo tempo em
que os atores centrais não agem em detalhes ou intervêm em casos específicos, eles podem
estruturar os objetivos e estratégias daqueles participantes que são ativos. Assim, a estrutura
institucional, os recursos disponíveis e o acesso à arena de implementação podem ser
determinados centralmente e afetar substancialmente os resultados das políticas (MATLAND,
1995).
Por fim, há correntes da literatura que fizeram tentativas de combinar as duas perspectivas, e
outras que defendem que há momentos específicos para utilizar cada abordagem. Matland
(1995) desenvolveu um modelo sintético que personaliza a abordagem mais apropriada de
acordo com características da política que se quer implementar, em termos de graus de conflito
e de ambiguidade.
O grau de conflito, advindo da interdependência dos atores e da incompatibilidade de objetivos
e preocupações entre eles, tem um papel central ao distinguir entre os modelos de tomada de
decisão. Quando há conflito, as ações tendem a ser resultado de longos processos de barganha
ou persuasão, que não necessariamente levam a acordo nos objetivos, mas sim nas ações.
Frequentemente, os atores podem ser incapazes de alcançar um acordo e o resultado ser a não
ação. Certos tipos de conflito são manipuláveis, por meio de mudanças na política proposta que
causem menos danos às partes afetadas, mas isso tem claros limites, pois algumas políticas são
inevitavelmente controversas, não sendo possível ajustá-las para evitar conflito. O grau de
conflito afeta o acesso ao processo de implementação. Também são usados diferentes tipos de
resolução de conflitos, dependendo de seu grau: para baixos níveis, persuasão e resolução de
problemas, e para níveis maiores, barganha e coerção.
Para a implementação de uma política agrária na área de energias renováveis, à primeira vista,
pode-se imaginar que a pauta não seja conflituosa, tendo em vista o tema ter sido incluso no
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e estar presente nos mais diversos
acordos ambientais multilaterais, como é o caso das metas brasileiras para aumentar a
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participação das energias renováveis na matriz energética no Acordo de Paris. Assim, ela não é
conflituosa na implementação. Contudo, percebe-se que o tema, principalmente quando voltado
para a agricultura familiar, não tem sido tratado como prioritário, tendo em vista os
contingenciamentos orçamentários e o próprio rebaixamento da estrutura ministerial da pauta
da agricultura familiar (antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário) para uma secretaria na
Casa Civil, ocorrida em 2016, e, posteriormente, para uma secretaria no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 2019, o que evidencia determinado grau
de conflito na distribuição dos recursos. Ademais, a mudança de governo em 2019 traz
incertezas quanto à sua inclusão na agenda prioritária para os próximos anos. Assim, serão
necessárias estratégias para a resolução de conflitos na agenda e no orçamento e também para
dar visibilidade à importância do tema energias renováveis, vinculado à pauta da agricultura
familiar. Essas estratégias serão fundamentais para que haja maior efetividade na
implementação de ações futuras.
Já a ambiguidade na política pública pode ser caracterizada em duas categorias: nos objetivos
ou nos meios. Para o modelo top-down, a claridade nos objetivos é a variável importante que
afeta diretamente o sucesso da política. Assim, a ambiguidade nos objetivos leva a incertezas e
é fator responsável pelo fracasso das políticas. Contudo, tal recomendação falha ao não
considerar que a ambiguidade pode ter efeitos positivos, tendo em vista que objetivos mais
claros são mais propensos a levar ao conflito. Já a ambiguidade nos meios aparece de várias
maneiras, por exemplo, quando a tecnologia necessária para se alcançar um objetivo numa
política ainda não existe, ou quando há incertezas sobre os papeis de cada uma das organizações
no processo de implementação. De acordo com Jones (apud Matland, 1995), a ambiguidade na
política pública se manifesta porque os políticos reagem à demanda por ações produzindo outras
ações, sem avaliar se a implementação da política é de fato viável previamente. Assim, essa alta
ambiguidade afeta o processo de implementação de várias maneiras diferentes, ao influenciar o
monitoramento das atividades, a probabilidade de os fatores do contexto local terem papel
significante e as variações da implementação da política entre os diferentes locais.
Percebe-se que as políticas públicas nas áreas de energias renováveis e desenvolvimento agrário
que serão apresentadas no próximo capítulo, em sua maioria, apresentam objetivos bem
definidos. Além disso, a junção das pautas por meio da implementação de uma política pública
futura também teria um objetivo principal claro e bem definido, que seria o de viabilizar e
estimular a utilização de fontes renováveis de energia para a agricultura familiar. Já para os
meios, a tecnologia na área de energias renováveis avança a níveis progressivos e de maneira
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exponencial. Contudo, dada a rapidez com a qual as inovações ocorrem no setor, há certo grau
de ambiguidade tecnológica e faz-se necessária a apropriação e customização das inovações
tecnológicas para o público da agricultura familiar.
Matland (1995) construiu uma matriz com quatro quadrantes baseada no grau de conflito e de
ambiguidade da política a ser implementada. Cada quadrante tem problemas específicos a serem
superados no processo de implementação. Percebe-se que a junção das pautas agrária e de
energias renováveis resultaria numa política pública com um certo grau de conflito, não para sua
implementação, mas sim na formação de agenda e em disputas orçamentárias, problema que
pode ser ainda potencializado para os próximos anos; e um baixo grau de ambiguidade nos
objetivos e médio nos meios, com espaço para melhores definições das tecnologias a serem
utilizadas no processo de implementação da política. A matriz de Matland encontra-se na Figura
2 abaixo. Pode-se qualificar a junção das pautas em uma política agrária na área de energias
renováveis como tendo alto grau de conflito e baixo grau de ambiguidade, que são
configurações típicas da implementação política.

Figura 2 – Matriz Ambiguidade-Conflito (Matland, 1995): Processo de Implementação
da Política Pública
Conflito

Baixo

Alto

Baixo

Implementação Administrativa

Implementação Política

Alto

Implementação Experimental

Implementação Simbólica

Ambiguidade

Fonte: Matland, (1995, p. 160)

A implementação política ocorre quando os atores têm objetivos definidos, mas há dissensos
porque tais objetivos são incompatíveis entre tais atores. Nesse caso, o conflito ocorre por conta
dos recursos, já que a pauta da agricultura familiar não tem sido vista como prioritária pelo
governo. O princípio central da implementação política é o de que os resultados da
implementação são decididos pelo poder. O programa de implementação consiste em assegurar
que os atores cujos recursos são essenciais para o sucesso da política tenham aderência e
cooperem. Assim, nesse caso, como o conflito é intragovernamental na definição de prioridades
para a alocação de recursos orçamentários, fazem-se necessários mecanismos de persuasão e
estratégias que deem maior visibilidade à pauta e à sua relevância para o desenvolvimento
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sustentável. De acordo com Matland (1995), a descrição da implementação política realizada
pelos modelos top-down mais recentes e mais sofisticados é a mais próxima a capturar a
essência da implementação sob essas condições, tendo em vista que os problemas não são
apenas administrativos, mas também políticos. O modelo de Mazmanian e Sabatier (1989), por
exemplo, cita como fatores políticos que influenciam a implementação, o apoio do público em
geral, o apoio de líderes políticos do alto escalão, recursos e suporte de grupos políticos
relevantes, entre outros. A perspectiva bottom-up, por si só, falha por considerar que a política
é definida apenas no nível local, sem levar em conta os problemas prévios gerados pelos
conflitos em níveis mais centralizados.
A implementação administrativa é caracterizada por baixo conflito e baixa ambiguidade, o que
são pré-requisitos para um processo de tomada de decisão racional. O princípio central é o de
que os resultados são determinados pelos recursos. Assim, se são dados recursos suficientes e
adequados para o programa, o produto almejado é assegurado. O principal mecanismo de
aderência dos atores à política é o normativo, sendo que mecanismos de coerção e remuneração
são mais raros. Falhas na implementação ocorrem por problemas técnicos, como recursos
insuficientes, problemas de coordenação, falta de um sistema eficiente de monitoramento e
controle da política, ou problemas na rede de comunicação, tendo em vista os vários níveis
hierárquicos de comando até que a política chegue ao beneficiário final. A descrição do
processo de implementação é melhor realizada pela abordagem top-down tradicional, tendo em
vista que se inspira nos modelos tradicionais da administração pública e que os fatores mais
relevantes a serem analisados são questões tecnocráticas e de aderência à política.
A implementação experimental ocorre quando há alto grau de ambiguidade e baixo grau de
conflito. O princípio central é o de que as condições contextuais dominam o processo. Assim,
o resultado da implementação depende fortemente dos recursos e dos atores presentes no
processo de microimplementação, que são características que vão variar amplamente
dependendo da localização da implementação. Por definição, a implementação experimental
vai ocorrer em situações onde a tecnologia é incerta, com o processo sendo mais vulnerável a
influências externas e locais. Nesse caso, a descrição bottom-up do processo de implementação
é a mais adequada, já que há muito mais tolerância à ambiguidade e à diversidade nessa
perspectiva do que nos modelos top-down.
Como uma política agrária na área de energias renováveis a ser implementada teria certo grau
de ambiguidade na tecnologia, a ser ainda mais explorada e definida, pode-se obter lições
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advindas deste tipo de implementação. O processo de implementação de políticas com objetivos
bem definidos e meios incertos pode levar ao desenvolvimento tecnológico e de novas
capacidades. Para solucionar o problema da análise de viabilidade técnica e econômica e
adaptação das tecnologias já existentes às pequenas propriedades rurais, pode-se utilizar
estratégias como estabelecer parcerias para a implantação de unidades piloto, as chamadas
unidades técnicas demonstrativas ou unidades de referência tecnológica19. No processo de
implementação experimental, mais importante do que o resultado exitoso da política, é o
aprendizado que ela proporciona. Assim, nesse sentido, a ambiguidade pode ser vista como uma
oportunidade de adquirir conhecimentos sobre novos meios e novos objetivos, o que dependerá
da adequada avaliação e feedback do que for sendo implementado.
Por fim, quando há alta ambiguidade e alto conflito, o modelo caracteriza o processo de
implementação como sendo simbólico. De acordo com Hill (2009), nos casos de políticas
simbólicas, percebe-se que não houve previsão de recursos ou de condições necessárias para a
implementação, e a política é implementada apenas de maneira simbólica. Contudo, conforme
Matland (1995), as políticas simbólicas têm um papel importante ao confirmar novos objetivos,
em reafirmar o compromisso a velhos objetivos ou em enfatizar valores e princípios
importantes. O alto nível de conflito é importante ao estruturar o caminho pelo qual as soluções
serão desenvolvidas e o alto nível de ambiguidade resulta em produtos que variam entre os
locais de implementação. O princípio central é o de que as forças de coalizão locais determinam
o resultado da implementação. As políticas que têm o intuito de redistribuir poder ou bens são
os exemplos mais comuns de políticas simbólicas, quando seus objetivos fornecem pouca
informação ao formulador da política sobre como proceder, enquanto seus símbolos já são
suficientes para criar oposição significativa, antes mesmo que seus planos sejam promulgados.
Como a implementação simbólica é conflituosa, apresenta similaridades à implementação
política, com os atores intensamente envolvidos e os dissensos resolvidos por meio da coerção
ou barganha. À medida que o nível de ambiguidade ou conflito diminuem, a política simbólica
pode se mover para outros quadrantes. Na implementação simbólica, nem o modelo top-down
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De acordo com definição da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a unidade técnica
demonstrativa ou unidade de referência tecnológica (URT) é um método complexo de extensão rural que consiste
na execução de uma ou mais práticas agronômicas, administrativas ou de economia doméstica para as famílias
rurais, em condições representativas de campo. A metodologia inclui a participação de pesquisadores, agentes de
extensão rural e os agricultores de forma articulada e em parceria. Tem como finalidade criar um exemplo do que
se quer introduzir. As técnicas são empregadas pelo produtor, sob controle e orientação dos técnicos
(extensionistas e pesquisadores) para que sejam observadas e adotadas pelos demais produtores rurais.
Disponível em: https://www.embrapa.br/documents/1354377/1849649/Planejamento_UTD.pdf/0d2f7e38-187b427c-aa7f-96f3ee3e64ab?version=1.0
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e nem o bottom-up são inteiramente adequados para descrever completamente o processo de
implementação, pois falta a correta análise do papel dos atores centrais nos aspectos da disputa
pelo poder e a ambiguidade faz com que tais atores centrais não consigam monitorar as
atividades e estruturá-las a nível local.
O autor conclui afirmando que a análise dos níveis de conflito e ambiguidade da política permite
determinar e testar predições de como o processo de implementação irá se desenvolver. Cabe,
ainda, ressaltar que os processos de implementação da política são dinâmicos. Assim,
atualmente, a política analisada pode ser enquadrada como um processo específico, o de
implementação política com traços da implementação experimental, e com os problemas acima
citados, mas tais problemas podem ser resolvidos, atenuados ou até mesmo intensificados, e a
política ser transferida para outro quadrante. O ferramental analítico aqui descrito, portanto,
tem a utilidade de apresentar qual a melhor abordagem ao processo de implementação da
política, a top-down ou a bottom-up, e descrever quais problemas centrais precisam ser
solucionados, em termos de grau de conflito e de ambiguidade, a fim de que haja um diagnóstico
de como otimizar o processo de implementação.
Outro conceito central na análise da convergência entre políticas de energias renováveis e de
desenvolvimento agrário é o conceito de intersetorialidade. Cunill-Grau (2016) caracteriza a
intersetorialidade em dois sentidos: as relações entre os setores governamentais e não
governamentais, abrangendo o estudo das diferentes formas de parceria público-privada, e a
relação entre os diversos setores governamentais, como é o caso do energético e do agrário. A
autora afirma que há vasta literatura vinculando a relação entre setor público e privado a uma
possível melhoria do desempenho na prestação de determinados serviços públicos. Pires (2016),
nesse sentido, afirma que, sob a perspectiva da sociologia da ação pública, a produção de
políticas públicas é pensada como um conjunto de processos de ação coletiva que envolve
diversos atores (burocracias, organizações civis, cidadãos, empresas, entre outros) em múltiplos
níveis. Assim, tal concepção compreende o Estado como um ambiente no qual ocorrem
interações entre diferentes agentes e não como um ator unitário, sendo que tais interações
contínuas e cotidianas entre atores estatais e não estatais produzem políticas públicas.
Já quanto à relação entre setores governamentais distintos, o foco não é exclusivamente a
melhoria de desempenho, mas sim a solução do problema que se quer enfrentar, tendo em vista
problemas multicausais e complexos (wicked problems), como é o caso da viabilização das
energias renováveis para a agricultura familiar. Já Pires (2016) trata o tema de forma ampla,
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como um desafio para a ação governamental que demanda arranjos e instrumentos que precisam
ser construídos no sentido de superar a lógica departamentalizada das estruturas administrativas
e produzir articulação e cooperação entre os diferentes atores envolvidos na execução da
política.
Assim, a integração setorial poderia melhorar a abordagem integral do problema, tendo em vista
que a integração entre os setores permite que as diferenças entre eles possam ser usadas de
maneira produtiva para resolver problemas sociais. A partir dessa perspectiva, a
intersetorialidade implica que os diversos setores do governo entreguem serviços próprios de
maneira articulada, a fim de atender a necessidades sociais ou prevenir problemas que tenham
como origem causas complexas, diversas e relacionadas entre si. Para Cunill-Grau (2016), a
intersetorialidade distingue-se da transversalidade por ser um conceito interorganizacional,
enquanto a transversalidade trata de assuntos que não podem ser designados verticalmente, e
que não correspondem a objetivos específicos de um setor, mas que se pretende que sejam
assumidos por todos.
De acordo com Pires (2016), sob a perspectiva da sociologia da ação pública, a
intersetorialidade precisa ser produzida, pois não é algo natural, constituindo-se em uma dentre
várias respostas governamentais a problemas complexos. Também sob a ideia da ação pública,
a intersetorialidade requer a mobilização de diversos atores relevantes, não apenas os
governamentais.
Corbett e Noyes (2008) apresentam algumas tipologias da literatura de intensidade das relações
interagenciais, como é o caso da que distingue as relações entre comunicação, cooperação,
coordenação, colaboração, convergência e consolidação (apud Cunill-Grau, 2016). Assim, a
intersetorialidade nem sempre é necessária, vai depender do grau de controle que cada setor do
governo tem sobre um objetivo previsto. Para a autora, três variáveis relevantes vão incidir na
modelagem da intersetorialidade; seu grau de incorporação no ciclo de formação e avaliação
das políticas, o que requer o envolvimento de vários setores, inclusive o público alvo, no
planejamento e avaliação da política; o grau de união dos setores na execução para atingir um
objetivo comum, considerando que é possível unir pessoas, sistemas, fluxos e recursos para um
fim; e o grau de alteração das formas organizacionais prévias dos setores governamentais
envolvidos, com os arranjos intersetoriais podendo constituir-se de uma parte leve da
organização, com a criação de comitês interministeriais ou grupos de trabalho, ou podendo
implicar alterações profundas nas estruturas e metodologias de trabalho dos setores envolvidos.
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A autora ressalta que a literatura sobre colaboração interagencial chama a atenção para a
necessidade de se estabelecer arranjos comuns de governança, ou seja, instâncias onde os
setores envolvidos em uma ação intersetorial possam ao menos expressar seus interesses e
resolver conflitos, mesmo que por meio da organização de uma autoridade central. Assim, para
a implementação de uma política agrária de energias renováveis, outro ferramental importante,
de acordo com a literatura, é a instituição de um grupo de trabalho ou outra instância
participativa dos diversos setores envolvidos. Uma estratégia seria estabelecer primeiramente
um espaço interministerial, para que depois fossem envolvidos outros setores não
governamentais, por meio de audiências, consultas públicas ou outros instrumentos. A pasta
responsável pela liderança na política poderá assumir diferentes papeis na coordenação
intersetorial, como o de patrocinadora, apoiadora, articuladora ou facilitadora, no processo de
implementação.
Cunill-Grau (2016) aborda, ainda, os fatores condicionantes da intersetorialidade. De acordo
com a autora, o contexto político-institucional é preponderante em limitar ou facilitar a ação
intersetorial. A autora afirma que, no Brasil, a prática da intersetorialidade é extremamente
difícil devido à forte tradição setorializada, sobre a qual se superpõem o poder das corporações
setoriais e o poder político partidário, com a vulnerabilidade dos órgãos criados para a ação
intersetorial no que se refere à formulação de políticas, no contexto de governos de coalizão. Já
Pires (2016) ressalta que a intersetorialidade encontra obstáculos nas estruturas burocráticas
weberianas tradicionais, caracterizadas pela especialização do conhecimento e repartição rígida
de competências e funções, características que dificultam muito a ação articulada entre
diferentes organizações de um governo.
Para além do contexto político-institucional e da estrutura burocrática tradicional, outro aspecto
que pode favorecer ou não a intersetorialidade diz respeito às diferenças entre os setores e níveis
governamentais, tendo em vista que, conforme a autora, é costume usar a autonomia
organizacional como um recurso de influência política. Nesse sentido, dois outros elementos
são apontados como obstáculos para a ação intersetorial: os desequilíbrios de poder reais ou
percebidos entre os diversos setores e os esquemas compartimentalizados de pensar, que
reproduzem as diferentes disciplinas. Assim, para superar tais obstáculos, é preciso equilibrar
as diferenças de poder e propiciar uma comunicação recíproca, a fim de gerar visões
compartilhadas. Pires (2016) também aponta obstáculos à intersetorialidade na implementação
das políticas públicas, que se coadunam com os expostos por Cunill-Grau: a resistência e o
corporativismo burocrático, a ausência de linguagem e bases de conhecimentos comuns, a
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construção de uma visão intersetorialmente compartilhada e as heterogeneidades, déficits de
confiança e assimetria de capacidades institucionais.
Sobre o último aspecto, Bichir (2011) ressalta que os órgãos do governo são heterogêneos em
termos de estruturas administrativas, recursos humanos, tecnológicos e orçamentários, o que
pode provocar assimetrias, com determinados órgãos sendo postos em posição de dominância
em relação a outros, e a atitudes pouco cooperativas para arranjos intersetoriais, o que prejudica
o funcionamento das políticas sociais em arranjos federativos.
Esse é um ponto relevante na análise da política objeto deste trabalho, tendo em vista que se
trata da articulação entre duas políticas institucionalizadas por meio de pastas que tratam de
pautas com peso e relevância distintos, e que, principalmente no caso da política agrária,
depende em certo grau da prioridade que o governo no poder lhe confere. Mais uma vez, tomase como exemplo o fato de a pauta agrária ser tratada atualmente não mais por meio de uma
estrutura ministerial setorial, mas sim por meio de uma secretaria inserida no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) – que tem como principal pauta, a gestão de
políticas públicas voltadas para o setor agroexportador -, e a política energética estar inserida
dentro de uma estrutura tradicional e bem consolidada no Ministério de Minas e Energia, para
citar apenas dois dos atores principais, além de vários outros relevantes. Assim, estratégias para
equilibrar tais diferenças de poder e estabelecer uma comunicação entre os diferentes setores
precisam ser avaliadas, a fim de que se estabeleçam arranjos intersetoriais mais efetivos.
De acordo com Pires (2016), a produção da ação intersetorial encontra nos arranjos e
instrumentos da ação pública meios para sua viabilização. São os arranjos institucionais os
determinantes das capacidades estatais disponíveis, que afetam o desempenho e resultados das
políticas. Gomide e Pires (2014) definem um arranjo como o conjunto de regras, espaços e
processos formais e informais que definem a forma particular como se articulam atores e
interesses na implementação de uma política pública específica. O arranjo de implementação
define, assim, quem são os atores envolvidos, sejam eles burocráticos (inclusive nos três níveis
federativos e órgãos de controle), sociais ou político-partidários, bem como os papeis de cada
um desses atores e de que forma eles interagem. Assim, com base em tais agentes, o ambiente
político-institucional no qual se insere a produção das políticas públicas pode ser decomposto
em três dimensões: a político-representativa, a de controles horizontais e a participativa (Sá e
Silva, Pires e Lopez, 2010).
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A primeira dimensão refere-se à questão da governabilidade e da produção de políticas
nacionais em um sistema federativo, presidencialista e multipartidário. Já a segunda envolve o
conjunto de instituições com a atribuição de fiscalização, combate à corrupção, promoção da
transparência e defesa dos interesses sociais. Por fim, a dimensão participativa se refere aos
canais de participação social que se difundiram sob diferentes formatos, como conselhos,
audiências públicas, entre outros, que introduziram novos atores nos processos de produção de
políticas públicas.
De acordo com Gomide e Pires (2016), no âmbito dos estudos que caracterizam as capacidades
estatais como as capacidades que os Estados - que já formaram seus aparatos governamentais
– possuem para atingir os objetivos que pretendem por meio de políticas públicas, tal conceito
pode ser relacionado ao de governança, no sentido de que as relações intersetoriais entre
organizações governamentais e não governamentais passam a ser fundamentais para a
efetividade do governo, até mais do que a existência de uma burocracia estatal competente.
Segundo os autores, a literatura sobre governança define tais relações a partir de três linhas
gerais: hierarquia, mercado e rede.
A hierarquia é marcada pela imposição de leis e estruturas organizacionais. Já a ideia de
mercado sugere que as interações se baseiam em trocas autointeressadas por meio de relações
contratuais. Por fim, a noção de rede sugere que as relações entre os atores envolvem
interdependência, reciprocidade de valores ou objetivos e confiança. Na prática, as
organizações funcionam por meio de relações que envolvem combinações dos três elementos.
Assim, percebe-se que, especialmente após a redemocratização e a Constituição de 1988, a
produção de políticas públicas passou a ser mais complexa. Gomide e Pires (2016) apontam
uma linha de estudos que defende que a interação intersetorial entre atores estatais e não estatais
pode gerar complementaridades e sinergias para a produção de políticas públicas, com o
aumento das capacidades estatais. Ademais, a interação entre atores diversos permite que os
problemas enfrentados possam ser discutidos, monitorados e avaliados a partir de diferentes
perspectivas, mobilizando conhecimentos e recursos variados, o que é um motor para a
inovação.
Portanto, ao enfatizar a importância das interações entre os diferentes grupos sociais com a
burocracia, Gomide e Pires (2016) incluem o ponto de vista relacional à análise tradicional das
capacidades estatais. Tais capacidades de caráter relacional estariam associadas à legitimidade
da ação do Estado, à mobilização social e à acomodação de interesses conflitantes. Portanto, os
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autores adicionam essa nova dimensão e analisam as capacidades estatais por meio da dimensão
técnico-administrativa, que envolve o funcionamento das burocracias e os recursos
organizacionais, financeiros e tecnológicos necessários para a ação coordenada do governo,
associada às noções de eficiência e eficácia; e a dimensão político-relacional, que é associada
às habilidades de inclusão dos atores não governamentais de forma articulada, associada com
as ideias de legitimidade, aprendizagem e inovação nas ações governamentais. A figura 3
demonstra o modelo analítico utilizado pelos autores para analisar comparativamente
programas federais por meio dos conceitos de governança e de capacidades estatais.

Figura 3 – Modelo Analítico: Arranjos Institucionais e Capacidades Estatais

Fonte: Gomide e Pires (2016)

Os aspectos utilizados pelos autores para avaliar as capacidades técnico-administrativa e
político-relacional podem ser utilizados para orientar quais pontos são relevantes para a entrega
de produtos e de inovação na implementação de determinada política. Para analisar os aspectos
técnico-administrativos, os autores avaliaram a presença de burocracias governamentais
profissionalizadas, o funcionamento de mecanismos de coordenação intragovernamental, e a
existência de procedimentos de monitoramento da implementação. Já para analisar as
capacidades político-relacionais, avaliaram a existência de interações institucionalizadas entre
atores burocráticos e agentes políticos, a existência e o funcionamento de mecanismos de
participação social, e a presença da fiscalização de agências de controle. Assim, todos estes
tópicos demonstram-se muito relevantes no processo de implementação de uma política.
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Pires (2016) afirma que os arranjos se completam e são preenchidos por instrumentos
específicos que dão sustentação e organizam as relações intersetoriais. Medeiros e Ollaik (2011)
definem instrumento governamental como um método identificável por meio do qual a ação
coletiva é estruturada para lidar com um problema público. De acordo com as autoras, os
instrumentos não são escolhas puramente técnicas, mas também políticas, e produzem efeitos
específicos, estruturando as políticas de acordo com suas lógicas inerentes. Elas diferenciam
instrumentos, um tipo de instituição social; de técnica, que serve para operacionalizar o
instrumento; de ferramenta governamental, que seria como uma ferramenta micro dentro de
uma técnica.
As autoras citam que, para o processo de escolha dos instrumentos governamentais, eles podem
ser analisados conforme níveis de efetividade, eficiência, equidade, capacidade de realização e
legitimidade que serão alcançados por meio de seus usos. Outros enfoques que também devem
ser examinados são a coercibilidade, objetividade, automaticidade e visibilidade dos
instrumentos a serem utilizados.
Os instrumentos podem ser descritos e classificados de acordo com diversas tipologias, que
variam de autor para autor. Uma categorização com base na teoria de controle organizacional,
conforme Etzioni (1964, apud Medeiros e Ollaik, 2011), define os instrumentos como
“cenouras”, “chicotes” ou “sermões”, ou seja, o incentivo, a punição ou a informação. Os autores
citam também a tipologia de Salamon (2002), com 14 instrumentos20, dos quais nove têm maior
potencial para serem utilizados como fatores de convergência entre as políticas de
desenvolvimento agrário e energias renováveis, quais sejam: gestão direta, corporações
governamentais, regulação econômica, regulação social, publicidade de utilidade pública,
aquisição de serviço contratado, assistência financeira, empréstimos e garantias de
empréstimos, e renúncia fiscal.
O intuito deste referencial teórico foi apresentar os principais conceitos relevantes para a análise
de convergência entre as políticas de desenvolvimento agrário e energias renováveis, para
fornecer subsídios para a futura implementação de uma política pública nesta área. O próximo
capítulo, que apresenta exemplos concretos da implementação de políticas públicas para a
agricultura familiar e para energias renováveis no âmbito do conceito da dependência da
trajetória, deve ser analisado à luz dos conceitos apresentados neste capítulo, a fim de que se

20

Os outros cinco instrumentos, de acordo com Medeiros e Ollaik (2011), são: seguros governamentais, impostos
corretivos e taxas, contratação, vales e legislação de perdas e danos.
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estabeleçam conexões entre a teoria e a realidade de implementação de uma política. Ademais,
o capítulo 5 apresenta um dos instrumentos possíveis de ser utilizado numa política pública de
energias renováveis para a agricultura familiar: o marco regulatório da mini e microgeração
distribuída.

4. HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
AGRICULTURA FAMILIAR E PARA ENERGIAS RENOVÁVEIS NO
BRASIL: DEPENDÊNCIA DA TRAJETÓRIA
4.1 Dependência da Trajetória (Path Dependence)
No âmbito da escola do neoinstitucionalismo histórico21, um dos principais argumentos é o de
que as escolhas realizadas nos momentos críticos22 de formação das instituições e das políticas
exercem um efeito de constrangimento sobre o seu futuro desenvolvimento em razão da
tendência inercial das instituições e dos custos das transições, o que bloquearia ou dificultaria
subsequentes mudanças (BERNARDI, 2012). Assim, uma vez que se tenha adotado uma
trajetória específica, são necessários grandes esforços ou choques externos para alterar a direção
das instituições posteriormente.
As políticas públicas moldam a percepção dos atores, tornando algumas formas de intervenção
mais ou menos plausíveis. De acordo com Skocpol (1995, apud Rocha, 2005), dependendo do
resultado obtido no passado, encontra-se maior apoio ou resistência a medidas análogas às que
se lançou mão em tais situações. Assim, os atores possuem a capacidade de vislumbrar que

O neoinstitucionalismo é uma teoria de médio alcance, voltada para os estudos empíricos. A abordagem
contempla fatores de grande importância analítica, e de grande poder explicativo para o entendimento de processos
de tomada de decisões públicas. Aspectos como o papel das ideias e a mudança das instituições, por exemplo,
contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento dos estudos na área de políticas públicas (ROCHA,
2005). Para além destas categorias, a abordagem também incorpora a investigação dos legados deixados por
políticas adotadas em momentos anteriores, que representam importantes quadros de referência para as políticas
que estejam em formulação. Frequentemente, o papel destes legados pode fazer com que a resposta dada a novos
problemas identificados na agenda pública se dê a partir de alterações na margem de abordagens utilizadas no
passado, diante de problemas semelhantes (ESTEVES, 2011).
21

22

De acordo com Mahoney (2001, apud Schneider e Grisa, 2015), momento crítico é o modo como as escolhas
institucionais dos atores criam instituições que tendem a persistir e não são facilmente alteradas, orientando e
condicionando o comportamento e as decisões subsequentes dos diferentes agentes envolvidos em processos
concretos de produção das políticas. Como exemplo para o meio rural, os autores citam a criação do PRONAF,
que abriu possibilidades institucionais para a criação de novas políticas públicas para a agricultura familiar.
Conforme Bernardi (2012), a importância explicativa dos eventos iniciais (early events) é maior do que a de
eventos posteriores na sequência de eventos, pois eles moldam decisivamente as trajetórias subsequentes.
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rotas sub-exploradas venham a gerar grandes ganhos, mas o legado deixado pelas políticas
anteriores afeta fortemente o processo.
Sob o aspecto das capacidades estatais, a implementação de certa política também gera
impactos relevantes, tendo em vista que pode ter como consequência a expansão do arcabouço
institucional de que o Estado se valerá em implementações futuras, o que Skocpol defende
como sendo critério de definição do sucesso de uma política.
Contudo, não se devem desconsiderar fatores como a capacidade de deliberação dos
formuladores e a possibilidade de outras fontes de inspiração para delinear as intervenções
públicas. Conforme Esteves (2011), assim como as instituições, as ideias e os interesses, a
influência das políticas anteriores é uma das ferramentas explicativas possíveis, ressaltando seu
impacto durante o processo de formulação de políticas públicas.
Assim, tendo em vista que o legado do passado é um dos fatores que condiciona o futuro e sob
a visão do neoinstitucionalismo histórico de que os indivíduos agem dentro de arranjos
institucionais cuja estrutura atual só pode ser entendida se a análise estiver integrada a uma
perspectiva histórica, no âmbito do conceito de path dependence, apresenta-se brevemente, a
seguir, a trajetória e o contexto do surgimento de algumas das principais políticas públicas para
a agricultura familiar e para energias renováveis.

4.2 Agricultura Familiar
Apenas mais recentemente é que a expressão "agricultura familiar" vem ganhando legitimidade
social e científica no Brasil, sendo utilizada com maior frequência pelos movimentos sociais
rurais, pelos órgãos governamentais e também pelo pensamento acadêmico, conforme
Schneider (2009). Assim, no Brasil, o debate da agricultura familiar ainda é recente. O maior
mérito dos estudos publicados talvez tenha sido o fato de terem revelado que a agricultura
familiar é uma forma social reconhecida e legitimada na maioria dos países desenvolvidos, nos
quais, na estrutura agrária, o trabalho da família tem uma importância decisiva.
Grisa e Schneider (2015) definem três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar,
com o objetivo de identificar os distintos “momentos críticos” em que apareceram ou foram
criadas novas formas de ação governamental. As três gerações de políticas identificadas não
estão necessariamente numa linearidade longitudinal e não encerraram seu ciclo, mas sim
continuam em funcionamento e seguidamente sofrem ajustes e/ou alterações em sua formulação
ou escopo.
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Uma característica do processo de colonização brasileira é o fato de que, desde seus primórdios,
a opção pela monocultura funcionou como incentivo – e justificativa – para a concentração
fundiária. IPEA (2010) afirma que, para atender à demanda de Portugal, a economia brasileira
privilegiou, em primeiro lugar, as grandes extensões de terra, em conformidade com os
latifúndios herdados das capitanias hereditárias e sesmarias; em segundo, a produção da
monocultura para exportação; e em terceiro, a utilização da mão de obra escrava. Tais elementos
estruturantes da organização econômica no período colonial, deixaram marcas profundas no
país mesmo após o fim do regime colonial e a abolição da escravidão.
Além das raízes históricas da colonização como fator originário do padrão concentrador da
estrutura agrária do país, também é possível atribuir a persistência e até mesmo o agravamento
dessa estrutura pelo processo de transformação técnica da produção agrícola ocorrido na
segunda metade do século XX. A chamada modernização conservadora privilegiou a grande
propriedade por meio de política de créditos alimentada por fundos públicos, expulsando mãode-obra agrícola e atualizando o histórico modelo de exploração caracterizado pela grande
propriedade monocultora voltada à exportação. O processo conhecido como “revolução verde”
transformou profundamente a agricultura no plano tecnológico, com base na incorporação
intensiva de maquinário, insumos químicos e sementes e matrizes cada vez mais artificializadas.
Conforme Delgado (2013), a construção teórica e política da “questão agrária” no pensamento
econômico posterior à Revolução de 1930 ocorreu de maneira mais sistemática nos anos 1960,
com a própria emergência da reforma agrária ao debate político. Nessa década, a teoria central
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) era a do caráter inelástico
da oferta de alimentos às pressões da demanda urbana e industrial. Este problema estrutural do
setor agrícola brasileiro justificaria mudanças na estrutura fundiária. A tese da Cepal, assim,
atribuía ao setor agrícola uma tendência a gerar tensões estruturais sobre a inflação e crises
frequentes de abastecimento de alimentos e nas relações de trabalho no campo.
O contraponto à teoria cepalina foi realizado pelo então acadêmico Delfim Netto, que negou a
existência de uma questão agrária ao desconsiderar a estrutura fundiária e as relações de
trabalho prevalecentes no meio rural como um problema econômico relevante. O economista
considerava que a estrutura agrária da época cumpria adequadamente as funções da agricultura
no desenvolvimento econômico, em uma visão que subordinava a dinâmica de desenvolvimento
rural à dinâmica de desenvolvimento urbano.
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Com a ditadura militar, o diagnóstico do desempenho do setor agrícola do Programa de Ação
Econômica do Governo (PAEG), vigente de 1964 a 1966, demostra uma agricultura com baixo
grau de incorporação tecnológica, estagnação no comércio exterior e inadequação da estrutura
agrária. É nesta época, no primeiro governo militar, que é elaborado o Estatuto da Terra, em
1964, como resposta a um misto da interpretação da agricultura de Celso Furtado e da visão
desenvolvimentista-funcionalista de Delfim Netto.
Posteriormente, o pensamento que prevaleceu, com Delfim Netto como Ministro da Fazenda
de 1967 a 1974, da Agricultura em 1979 e da Secretaria do Planejamento de 1979 a 1985, foi o
da modernização conservadora, que levava em conta apenas as questões relativas à oferta e
demanda de produtos agrícolas, seus efeitos sobre os preços, o emprego e o comércio exterior,
omitindo as questões sobre a estrutura fundiária e as suas consequências para o país.
Segundo Delgado (2013), estimulou-se a adoção de pacotes tecnológicos da “revolução verde”,
então considerados sinônimos de modernidade, e incentivou-se um enorme aprofundamento das
relações de crédito na agricultura, mediando a adoção desses pacotes com volumosas
subvenções financeiras. O ajuste entre o setor da agricultura e a industrialização da economia
do país passou a ser realizado por um conjunto de políticas públicas, como crédito rural, garantia
de preços mínimos, seguro agrícola, pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural,
incentivos fiscais às exportações, minidesvalorizações cambiais, subsídios às aquisições de
insumos, expansão da fronteira agrícola, e o desenvolvimento de infraestruturas. Delgado
(2001) denominou este conjunto de ações do Estado no setor agrícola e pecuário como “política
agrícola ativa”, a qual apresentou um caráter seletivo, beneficiando e fortalecendo
principalmente as oligarquias rurais ligadas à grande propriedade territorial, direcionadas à
exportação, localizadas nas regiões sul e sudeste, bem como seus segmentos produtivos
organizados por meio das defesas setoriais.
Com o fim do regime militar e a redemocratização, a questão agrária retorna à agenda política.
Conforme Delgado (2013), com o ambiente de abertura política ocorre uma articulação ampla
dos movimentos sociais: nasce o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
reorganiza-se a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag),
institucionaliza-se o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e surgem várias outras
organizações não governamentais (ONGs). Mesmo com objetivos distintos, as ações destes
atores tornaram cada vez mais visíveis a necessidade de intervenção do Estado na construção

43

de políticas públicas adequadas as suas particularidades, destacando-se a reforma agrária e o
crédito rural.
Assim, de acordo com Schneider e Grisa (2015), mesmo sob o paradigma do neoliberalismo,
com medidas econômicas que incrementaram a fragilidade da categoria social da agricultura
familiar, e tendo em vista diversas mobilizações sociais expressivas; uma mudança no viés nos
estudos rurais, que passaram a destacar a importância da agricultura familiar nos países
desenvolvidos; e os próprios interesses do governo federal em manter a ordem social no campo
e certa influência no sindicalismo dos trabalhadores rurais, criou-se a primeira política agrícola
nacional destinada especificamente aos agricultores familiares, o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
A afirmação da agricultura familiar no cenário social e político brasileiro está relacionada à
legitimação que o Estado lhe emprestou ao criar o PRONAF, em 1995 (Schneider, 2009). A
partir do PRONAF, abriram-se possibilidades institucionais para a criação de novas políticas
para a agricultura familiar, e o sindicalismo rural brasileiro passou a reforçar a defesa de
propostas que vislumbram o compromisso cada vez mais sólido do Estado com uma categoria
social considerada específica e que necessitava de políticas públicas diferenciadas.
Alguns anos após a criação do PRONAF, por meio da MP nº 1.999-13/199923, foi instituído o
Ministério da Política Fundiária e do Desenvolvimento Agrário, com as atribuições da reforma
agrária e da promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos
agricultores familiares. A criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (instituído com
este nome no ano 200024) reflete a intenção do Governo em tratar de maneira separada do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a questão da agricultura familiar,
tendo em vista que os pequenos produtores têm majoritariamente um nicho de mercado
diferente do grande produtor, e interesses igualmente díspares.
Assim, esse foi o contexto no qual surgiu a primeira geração de políticas públicas para a
agricultura familiar no Brasil, com políticas agrícolas (crédito rural, seguro de produção e de
preço) e agrárias (política de assentamento de reforma agrária). De acordo com Schneider e
Grisa (2015), a confluência de esforços dos representantes dos agricultores familiares e de
gestores vinculados ao MAPA (e, a partir de 2000, ao MDA), juntamente com os estudos e
23

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1999-13.htm

24

Para acompanhar o histórico da pasta, acesse: http://www.mda.gov.br/sitemda/pagina/histórico
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pesquisas que destacavam a importância dos agricultores familiares nos países desenvolvidos,
criou as condições para construção do PRONAF e das políticas agrícolas desencadeadas
posteriormente. Tais políticas emergiram em meados da década de 1990 e continuam vigentes
atualmente, estando em permanente aperfeiçoamento. O PRONAF se constituiu na principal
política agrícola para a agricultura familiar e, ao longo dos anos, tem contado com um montante
crescente de recursos disponibilizados25. A política de assentamentos de reforma agrária
também continuou sendo realizada nos anos seguintes, ainda que com diversas oscilações26.
Ainda sob o paradigma econômico do neoliberalismo da década de 1990, compreendia-se que
o Estado deveria corrigir as falhas de mercado, atuando no combate à pobreza rural. Neste
contexto, de acordo com Schneider e Grisa (2015), surge o início de uma segunda geração de
políticas para a agricultura familiar, orientada por ações sociais e assistenciais. No âmbito das
políticas sociais para a agricultura familiar, uma ação pioneira foi inclusão desses trabalhadores
no sistema de seguridade social na Constituição de 1988, o que antecede o próprio
reconhecimento político da categoria, que ocorreu com o surgimento do PRONAF, como visto
anteriormente. Logo após a institucionalização do PRONAF, as organizações da agricultura
familiar começaram a demandar a necessidade de que se atendesse a diversidade
socioeconômica da agricultura familiar, o que culminou na criação de linhas direcionadas aos
agricultores mais descapitalizados, como é o caso do PRONAF B, em 1999, que é destinado
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Contudo, cabe ressaltar que os subsídios públicos ao seguro rural e a busca de consolidação de sistema nacional
de crédito rural sob o patrocínio do aparato bancário do Estado, historicamente, têm privilegiado o agronegócio
em detrimento da agricultura familiar. Para o Plano Safra 2019/2020, lançado em 18/06/2019, o primeiro após a
unificação do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), foram disponibilizados R$ 31,22 bilhões para o pequeno produtor e R$ 26,49 bilhões
para o médio produtor por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), enquanto
o valor total destinado ao grande produtor foi de mais de R$ 160 bilhões.
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Dados provenientes do Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCRA atestam o desequilíbrio da sociedade
brasileira no que tange à questão agrária, e demonstram que a política de assentamentos realizada nos últimos anos
não foi eficaz em diminuir a concentração fundiária no Brasil. Os dados demonstram que, em 2016, os minifúndios
no Brasil somavam em todo o território brasileiro 3,8 milhões de imóveis rurais, ou 66% do total de imóveis, mas
contavam com apenas 54,8 milhões de hectares, ou 10,5% do total. Por outro lado, os latifúndios (grandes
propriedades) somavam apenas 131 mil propriedades (2,3% do total), mas ocupavam 247,7 milhões de hectares
(47,5% do total). O índice de Gini da concentração fundiária brasileira pouco se alterou no último meio século,
tendo se estabilizado num patamar de aproximadamente 0,85, um dos maiores do mundo, de acordo com os últimos
Censos Agropecuários do IBGE. Ressalta-se ainda que, em 2017, pela primeira vez em 23 anos (em 1995 os dados
passaram a ser disponibilizados anualmente pelo INCRA), nenhuma família foi assentada no Brasil
(https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2018/03/06/governo-nao-assenta-familias-em-2017-ereforma-agraria-tem-freio-inedito-no-pais.html), e que, apenas em março de 2019, o INCRA já suspendeu as
vistorias de imóveis rurais e, consequentemente, a reforma agrária, duas vezes, sob a alegação de insuficiência de
recursos orçamentários (https://reporterbrasil.org.br/2019/03/governo-bolsonaro-volta-a-suspender-a-reformaagraria-no-pais/). Vale ressaltar, ainda, que entre 2018 e 2019 o orçamento destinado à aquisição de imóveis rurais
para a reforma agrária reduziu 50%, saindo de R$ 83,7 milhões para R$ 42 milhões. Em 2015, o valor destinado à
aquisição de imóveis era de R$ 800 milhões.
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aos agricultores familiares em vulnerabilidade social e corresponde ao microcrédito produtivo
rural.
De 1998 a meados dos anos 2000, surgiu um conjunto de ações de transferência de renda que
contemplaram também a agricultura familiar, como é o caso do Bolsa Escola, Bolsa
Alimentação e Auxílio Gás, que, a partir de 2003, foram integradas no Programa Bolsa Família
e, posteriormente, no Plano Brasil Sem Miséria. No que tange à criação de políticas sociais
diferenciadas para a agricultura familiar, em 2002 foi criado o Programa Garantia Safra27, com
o objetivo de garantir renda a agricultores familiares vulneráveis que se encontram em
municípios com perdas sistemáticas de produção em função da seca ou excesso de chuva. Já
em 2003, foi criado o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), com o objetivo de
garantir subsídios financeiros para a construção ou reforma de unidades habitacionais de
agricultores familiares. Ainda em 2003, o Programa Desenvolvimento Sustentável de
Territórios Rurais (Pronat) deu início à visão dos territórios como um espaço intermediário entre
os municípios e estados, possibilitando a participação da sociedade civil vinculada à agricultura
familiar nas decisões de desenvolvimento. Em 2008, a relação entre políticas territoriais e
pobreza ganhou contornos mais evidentes com o Programa Territórios da Cidadania, que teve
o objetivo de viabilizar e potencializar as ações de políticas públicas em territórios com menores
índices de desenvolvimento.
Segundo Schneider e Grisa (2015), numa perspectiva agrícola-centrada, grande parte da
agricultura familiar deve ser objeto de políticas sociais e de outras políticas que incrementem
as possibilidades de renda não agrícola, tendo em vista que tais políticas sociais tiveram
repercussões sobre o desenvolvimento rural sob um viés que não o da inclusão produtiva.
Assim, nas últimas décadas, as áreas rurais mais empobrecidas melhoraram seus indicadores de
desenvolvimento de maneira que não teria sido alcançada apenas por meio das ações agrícolas
e agrárias da primeira geração de políticas.
Nos anos 2000, importantes alterações aconteceram nas relações entre Estado e sociedade civil.
Atores antes marginais nas arenas públicas tornaram-se centrais e abriram oportunidades para
a institucionalização de políticas orientadas pela construção de mercados para a segurança
alimentar e nutricional e a sustentabilidade ambiental, na terceira geração de políticas públicas
para a agricultura familiar, de acordo com a divisão proposta por Schneider e Grisa (2015).
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http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa
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Encaixa-se nesse período também a criação da importante Lei nº 11.326/200628, que estabelece
as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais. A Lei define o agricultor familiar como sendo aquele que pratica atividades
no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: não detém área maior que
quatro módulos fiscais29, utiliza predominantemente mão-de-obra da própria família nas
atividades econômicas do seu empreendimento, tem percentual mínimo da renda familiar
originado de atividades econômicas do seu empreendimento, e dirige seu empreendimento com
sua família. A Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) é, atualmente, o instrumento
utilizado para identificar e qualificar os agricultores familiares e suas formas associativas
organizadas em pessoas jurídicas.
Com a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e combate à Fome
(MESA) e o reestabelecimento30 do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea), em 2003, foi implementado o Programa Fome Zero, com o diagnóstico de que o
direito à alimentação não estava sendo efetivado em razão da insuficiência da demanda, da
incompatibilidade dos preços dos alimentos com o poder aquisitivo da maioria da população e
da exclusão da população pobre do mercado. O conjunto de políticas estruturais abarcou
mudanças na oferta da produção, conferindo prioridade à agricultura familiar, e na demanda,
com ações que visavam a melhoria da renda.
O Programa Fome Zero ressaltava o potencial do mercado institucional no fortalecimento da
agricultura familiar. Como parte importante do orçamento público era destinada à compra de
alimentos para diversas finalidades, a ideia de que as demandas institucionais deveriam ser
canalizadas para a agricultura familiar culminou na criação do Programa de Aquisição de

28

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
Módulo fiscal é uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada município
levando-se em conta: (a) o tipo de exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente,
cultura temporária, pecuária ou florestal); (b) a renda obtida no tipo de exploração predominante; (c) outras
explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da
área utilizada; (d) o conceito de "propriedade familiar". A dimensão de um módulo fiscal varia de acordo com o
município onde está localizada a propriedade. O valor do módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 110 hectares. Para
mais informações: https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal
30
O Consea, órgão de assessoramento à Presidência da República (http://www4.planalto.gov.br/consea/), tem
como competência institucional apresentar proposições e exercer o controle social na formulação, execução e
monitoramento das políticas de segurança alimentar e nutricional. De caráter consultivo, sua composição prevê
1/3 de representantes de diferentes órgãos do poder executivo e 2/3 da sociedade civil. Foi criado em 1993 e extinto
em 1995, tendo sido reestabelecido em 2003. Em 2019, o Conselho havia sido novamente extinto por meio da
Medida Provisória nº 870. A reação à MP foi imediata e diversas entidades se manifestaram veementemente contra
a medida (Castro, 2019). Em maio, a reforma administrativa foi aprovada com uma alteração que recriou
novamente o Conselho.
29
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Alimentos (PAA)31, em 2003. O Programa foi criado com o objetivo de articular a compra de
produtos da agricultura familiar com ações de segurança alimentar para a população em
vulnerabilidade social. Após romper com importantes barreiras institucionais, como a Lei de
Licitações, o PAA desencadeou uma nova trajetória para os mercados institucionais para a
agricultura familiar, como é o exemplo da Lei 11.947/2009, que estabeleceu que 30% do valor
repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)32 deve ser investido na
compra direta de produtos da agricultura familiar, e do Decreto 8.473/201533, que estabeleceu,
no âmbito da Administração Pública, o percentual mínimo de também 30% destinado à
aquisição de alimentos da agricultura familiar e suas organizações. Com esses mercados
institucionais, o Brasil foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura (FAO) como modelo em políticas de segurança e soberania alimentar e reforçou
acordos de cooperação técnica com países da África, América Latina e Caribe para apoiar o
desenvolvimento de programas similares nesses países34.
Como outras ações complementares às de comercialização, podemos ressaltar a criação da
Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM Bio),
em 2008, o apoio às agroindústrias, a criação de selos de diferenciação, como o Selo de
Identificação da Participação da Agricultura Familiar, Selo Quilombos, e outros, e os
mecanismos de certificação orgânica.
Por fim, no âmbito dos mercados institucionais e dentro do escopo da terceira geração de
políticas públicas para a agricultura familiar, cabe ressaltar a importância do Selo Combustível
Social como primeira política que fomentou a inclusão da agricultura familiar no setor da
agroenergia, mais especificamente, na cadeia do biodiesel. O Programa Nacional de Produção
e Uso do Biodiesel (PNPB) será apresentado na próxima seção deste trabalho, que tratará sobre
as políticas públicas para energias renováveis.
Quanto à relação entre Estado e sociedade civil, Schneider e Grisa (2015) observam que, nessa
terceira geração de políticas públicas, os movimentos sociais e sindicais da agricultura familiar
passam, de uma postura mais propositiva, para o envolvimento cada vez mais ativo na
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http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-paa/sobre-o-programa
http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-sobre-o-programa/pnae-sobre-o-pnae
33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8473.html
34
http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/4813-fnde-exporta-conhecimento-sobre-alimentação-escolar-paraáfrica
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formulação e na operacionalização de políticas públicas, o que os autores denominam como
cogestão nas políticas públicas.
As condições favoráveis para que haja o fortalecimento das dimensões agrícola e agrária, das
políticas sociais e assistenciais, da construção de novas políticas para a inserção em mercados
ou para a sustentabilidade ambiental (como seria uma política pública de energias renováveis
para a agricultura familiar), dependem das disputas e lutas sobre o papel da agricultura familiar
na sociedade brasileira e no desenvolvimento rural. Vários são os fatores exógenos que
influenciarão: negociações na gestão pública, conjuntura política, pressão dos movimentos
sociais da agricultura familiar, pressão do setor do agronegócio, entre outros.
Como visto anteriormente, a maneira como se dá a ação coletiva de atores sociais variou e
evoluiu ao longo das diferentes conjunturas: da mobilização por meio de protestos, para uma
postura mais propositiva, para a cogestão na formulação e operacionalização das políticas
públicas, ainda que todas essas diferentes estratégias continuem sendo utilizadas paralelamente,
de maneira conjunta.
No contexto atual, é necessário que se reafirme cada vez mais a importância da agricultura
familiar. Assim, com base no estudo da trajetória passada da criação de políticas públicas para
este segmento, reafirma-se a importância de que sejam formuladas novas estratégias,
instrumentos e formatos institucionais passíveis de viabilizarem a construção de novas políticas
públicas para a agricultura familiar com o objetivo do desenvolvimento rural sustentável, no
qual se insere a questão das energias renováveis.

4.3 Políticas Públicas de Eletrificação Rural e Energias Renováveis
As características da matriz energética brasileira quanto ao percentual de estabelecimentos
rurais que têm acesso à energia elétrica e quanto à participação dos recursos renováveis são
resultantes das ações governamentais para o desenvolvimento dos setores energético e agrícola,
tendo em vista que, historicamente, o tratamento do problema da energia no campo esteve, em
certa medida, situado no contexto da política agrícola nacional. Assim, esta seção tem o objetivo
de apresentar brevemente o contexto de surgimento, a sinergia entre as temáticas agrícola e
energética e as principais políticas públicas de desenvolvimento energético voltadas para duas
áreas: eletrificação rural e fontes renováveis de energia (compreendendo biocombustíveis e
energia elétrica).
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4.3.1 Eletrificação Rural
São diversas as desigualdades entre o meio rural e o urbano brasileiro, tendo em vista um
modelo de desenvolvimento historicamente centrado no setor urbano-industrial. Tais
desigualdades abarcam vários aspectos distintos: o grau de desenvolvimento econômico, os
indicadores de qualidade de vida, o nível de renda, a escolaridade, a expectativa de vida da
população e a disponibilidade de infraestrutura e de serviços básicos.
De acordo com Freitas e Silveira (2015), os serviços ligados ao setor de energia do Brasil
surgiram no século XIX, com a criação da primeira usina elétrica instalada no Rio de Janeiro,
em 1883. A primeira hidrelétrica foi construída pouco tempo depois em Minas Gerais. A
energia elétrica, portanto, faz parte da vida dos brasileiros há alguns séculos e é considerada
indispensável para grande parte da população. Já o primeiro pedido de instalação de energia
elétrica em áreas rurais foi feito em São Paulo em 1923. Entretanto, devido à baixa atratividade
das ligações35, as concessionárias elevaram suas tarifas de fornecimento, incorrendo em
conflitos entre os agentes.
Conforme Oliveira (2000), tal acontecimento colocou em evidência o confronto entre a
eletrificação rural e a urbana, evidenciando a baixa atratividade da eletrificação rural para as
concessionárias, devido a uma relação custo-benefício desfavorável. Além disso, demonstrou
que a eletrificação rural pode ser inviabilizada se não for instituída nenhuma forma de subsídio
cruzado entre as diferentes classes de consumidores. Assim, o reduzido interesse das
concessionárias em implementar a eletrificação de propriedades rurais tornava-se evidente. As
distribuidoras de energia elétrica, que eram de propriedade privada, restringiam suas atividades
a empreendimentos com alto retorno econômico, atendendo apenas os grandes centros urbanos.

De acordo com IICA (2011), os sistemas de fornecimento de energia elétrica, para serem viáveis, precisam de
um fator de carga alto, o que torna pouco atrativo atender às populações rurais localizadas de forma dispersa e
afastadas das redes de distribuição. Além disso, grande parcela da população rural é geralmente constituída por
pessoas de baixa renda, com padrões culturais distintos dos urbanos e, na maioria dos casos, com baixo poder de
exercer sua cidadania. Ainda há limitantes de caráter geográfico e ambiental, que tornam ainda menos atrativo, de
acordo com as regras de mercado, este tipo de atendimento.
35
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Foi nesse contexto que, em 1941, foi criada a primeira cooperativa de eletrificação do país,
fundada no Rio Grande do Sul, como alternativa para viabilizar a eletrificação no campo. De
acordo com Pereira (2011), as cooperativas de eletrificação rural surgiram contando com
financiamentos de governos estaduais e municipais e buscando fornecer eletricidade a pequenos
núcleos populacionais, recebendo energia de pequenos aproveitamentos hidrelétricos de
construção própria ou de pequenos geradores.
Em 1948, com a aprovação do projeto de lei que criou o Serviço Federal de Eletrificação Rural,
a primeira tentativa de abordar a questão da energia no meio rural com uma perspectiva nacional
foi infrutífera. Não houve qualquer resultado concreto a partir da aprovação dessa lei.
Conforme Pereira (2011), nas décadas de 1950 e 1960, apesar de surgirem algumas iniciativas
de governos estaduais36 para a eletrificação rural, o déficit energético no campo ainda persistiu
em virtude da insuficiência de recursos para suprir as crescentes necessidades do meio rural,
principalmente a partir da intensa mecanização ocorrida durante a Revolução Verde da década
de 1960.
Em 1962 foi lançado o primeiro programa ordenado de eletrificação rural implementado por
uma concessionária. A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) incentivou a criação
de cooperativas de eletrificação, que seriam responsáveis pela operação e manutenção dos
sistemas elétricos após a fase inicial de estruturação.
O modelo da eletrificação rural baseado no cooperativismo foi ainda mais fortalecido por um
importante marco legal: o Estatuto da Terra (Lei 4.504/196437). Na Seção IX, art. 89, a Lei
estabelece que os planos nacional e regional de Reforma Agrária deveriam incluir,
obrigatoriamente, as providências de valorização, relativas à eletrificação rural e outras obras
de melhoria de infraestrutura. O Estatuto instituiu diversos mecanismos de incentivo às
cooperativas, tais como: isenção do empréstimo compulsório a que estavam sujeitos os demais
consumidores; prioridade de financiamento; e possibilidade de as cooperativas receberem
auxílio financeiro do governo, nas esferas federal, estadual e municipal. Com isso, houve um
expressivo aumento no número de cooperativas de eletrificação rural no Brasil. Com as

Por exemplo, com a criação do Serviço Especial de Eletrificação Rural - SEER no Estado de São Paulo, em
1959, com a função de incentivar a expansão da eletrificação do meio rural no estado.
36

37

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
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recomendações do Estatuto da Terra, o governo demonstrava considerar as cooperativas como
um instrumento adequado para a dinamização da modernização agrícola.
Assim, conforme Oliveira (2000), até o final da década de 1960 não havia sido definida uma
política nacional de eletrificação rural, o que limitava bastante a expansão do atendimento rural.
Até então, a eletrificação rural estivera restrita a iniciativas isoladas de cooperativas e órgãos
estaduais, com poucos avanços em direção à universalização do atendimento.
Na década de 1970, o Brasil já era um país essencialmente industrial. Assim, o avanço da
modernização restringiu-se apenas aos espaços econômicos agrícolas funcionalmente eficientes
para o desenvolvimento industrial do país. Foi nesse contexto de agravamento das disparidades
nacionais que surgiu a primeira iniciativa mais consistente para expandir a eletrificação rural
no Brasil. De acordo com Pereira (2011), a partir desta década, a eletrificação rural tomou um
grande impulso por meio da implantação de sistemas de distribuição de energia elétrica, com a
criação do Grupo Executivo de Eletrificação Rural (GEER), subordinado ao Instituto Nacional
de Colonização Agrária (INCRA), e a instituição do Fundo de Eletrificação Rural (FUER), com
recursos para a implantação do I Programa Nacional de Eletrificação Rural (I PNER). O
Programa foi executado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, por meio de
concessionárias e de 94 cooperativas de eletrificação rural, e teve como enfoque o atendimento
de regiões de maior densidade populacional, com o intuito de demonstrar a capacidade de
redução de custos.
De acordo com Oliveira (2000), grande parte das cooperativas de eletrificação rural do país
surgiram a partir da instituição do GEER. As novas cooperativas constituídas em função do I
PNER situavam-se principalmente na região Nordeste. Contudo, ao contrário do movimento
cooperativista do Sul do país (que se originou da organização dos próprios produtores rurais),
o surgimento das cooperativas do Nordeste não estava baseado nas necessidades do mercado
consumidor, mas sim numa imposição de instâncias superiores, para fins de obtenção de
recursos, já que os empréstimos do GEER só poderiam ser liberados direta ou indiretamente às
cooperativas. Assim, muitas cooperativas criadas nessa época eram, na prática, subsidiárias das
próprias concessionárias, interessadas em obter recursos públicos para expandir seus mercados
consumidores. Ademais, o elevado grau de concentração fundiária da região facilitou a
manipulação política das cooperativas do Nordeste, impedindo que o sistema cooperativista
nordestino se desenvolvesse de forma autônoma.
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No âmbito da Eletrobrás38, em 1976 foi criado o Departamento de Eletrificação Rural (DEER).
O programa da Eletrobrás estendeu-se até 1980 e foi implementado por meio das
concessionárias de energia elétrica do país, com ênfase na minimização dos custos da
eletrificação rural através da adoção de padrões técnicos adequados às realidades nacionais.
Ademais, foram realizados diagnósticos com o intuito de definir critérios para a priorização e
avaliação de obras. A liberação dos recursos dependia de diversos condicionantes técnicoeconômicos que visavam priorizar o atendimento a pequenas e médias propriedades rurais, com
ênfase em finalidades produtivas.
Em 1978, o GEER iniciou o II Programa Nacional de Eletrificação Rural de Cooperativas, com
recursos do BID, do Ministério da Agricultura, de governos estaduais e de cooperados.
Concebido no período entre-choques do petróleo, o II PNER teve como importantes princípios
norteadores: a utilização da energia elétrica como insumo produtivo; a substituição de derivados
de petróleo na geração de força motriz; o apoio a áreas produtivas irrigadas ou irrigáveis; e a
fixação do homem no campo (OLIVEIRA, 2000).
A década de 1980 foi marcada pelos baixos índices de crescimento econômico, pela inflação
alta e pela grande dificuldade de obtenção de recursos por diversos setores da economia, sendo
o setor elétrico bastante afetado pela redução de investimentos e programas de eletrificação
menos contundentes. Segundo Oliveira (2000), com a redução de investimentos, a Eletrobrás
extinguiu o seu Departamento de Eletrificação Rural, sendo seguida pela maior parte das
concessionárias que tenderam a descentralizar as ações nesta área. Assim, a situação da
eletrificação rural no Brasil ainda era crítica no início desta década.
Apesar dos vários avanços do GEER, as regiões com programas de eletrificação rural bemsucedidos foram as mais organizadas e com um movimento corporativista forte. Oliveira (2000)
aponta três esferas de desigualdades no âmbito dos programas nacionais de eletrificação rural
até então: regiões, tipos de culturas e escalas de produção. As prioridades dos programas
exitosos foram os espaços regionais onde era forte o movimento cooperativista e as regiões
dedicadas às culturas voltadas ao atendimento das necessidades industriais internas e ao
mercado externo (grãos e frutas para exportação), com uma distribuição de créditos voltada

A Eletrobrás é uma empresa de capital aberto, controlada pelo governo brasileiro, que atua nas áreas de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica.
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para a modernização agrícola, o que impulsionou os grandes produtores em detrimento dos
pequenos e médios. De acordo com o Censo Agropecuário de 1980, 83,3% das propriedades
rurais no Brasil não dispunham de energia elétrica. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
apresentavam déficits superiores a 90%.
Dessa retrospectiva histórica, também ressalta-se o fato de a extensão da rede ter sido
praticamente a única opção considerada pelos programas de eletrificação rural no Brasil. De
acordo com Oliveira (2000), o processo decisório dessas iniciativas esteve centrado na ótica da
demanda, ou seja, na escolha das comunidades rurais com menor custo marginal de
atendimento, dado que a eletrificação seria feita via expansão da rede. Dessa forma, a rede
elétrica foi estendida sem que fosse feita a análise sob a ótica da oferta, isto é, sem considerar
a escolha de alternativas energéticas de menor custo para o atendimento de cada comunidade,
o que limitou o raio de abrangência desses programas. O processo decisório central mostrou-se
insensível aos impactos sistêmicos da eletrificação e à importância do desenvolvimento local,
como ficou evidenciado pelas soluções adotadas, que priorizaram o atendimento a regiões rurais
economicamente dinâmicas, quase exclusivamente por meio da extensão da rede.
Com a crise da década de 1980, a capacidade de investimento governamental nas redes de
transmissão e na ampliação da geração instalada ficou seriamente comprometida, ao passo que
a demanda de energia elétrica continuava a se expandir a taxas superiores às do crescimento da
produção. Esse descompasso levou à previsão de déficit de energia elétrica e à redução da
confiabilidade das linhas de transmissão. A ausência de incentivos de eficiência produtiva e de
critérios técnicos para a gerência administrativa acarretou a má gestão das empresas de energia.
Assim, de acordo com Oliveira (2000), fatores internos e externos levaram à exaustão do
modelo institucional do setor elétrico até então vigente, e a privatização tornou-se a política
prioritária para os processos de reestruturação dos setores de infraestrutura. A
representatividade do setor elétrico no programa de desestatização governamental foi muito
relevante, com a privatização de várias empresas rentáveis, tanto nos setores de geração quanto
de distribuição e transmissão. O papel do Estado brasileiro foi, assim, redefinido de
empreendedor para regulador desses serviços públicos, concedidos à iniciativa privada, com a
criação posterior do arcabouço regulatório adequado às novas especificidades do setor. Em
1996 foi criada a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que representou o marco
inaugural do novo modelo institucional do setor elétrico brasileiro.
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Segundo Pereira (2011), a criação da ANEEL fez com que uma série de contratos de concessão
de serviços públicos de distribuição de energia elétrica fossem assinados, mas a maioria deles
não estabelecia metas de universalização, ou seja, a adesão da concessionária era quase
voluntária. A partir da reforma do setor elétrico, cuja principal política de reestruturação foi a
privatização, tornou-se pouco provável que as empresas concessionárias dessem prioridade à
universalização do atendimento rural em seus planos de investimento. O objetivo dos agentes
privados é a máxima rentabilidade e, segundo a lógica do mercado, a eletrificação de áreas
remotas e de baixa densidade populacional não é um projeto atrativo, visto que não agrega valor
diretamente ao investidor. O atendimento com energia elétrica a um grande contingente
populacional não é uma tarefa simples, considerando que projetos de eletrificação rural
dificilmente são rentáveis sob a ótica privada. Porém, eles produzem fortes externalidades
positivas e, portanto, sua análise econômica requer que sejam incorporados os benefícios não
apropriáveis pelo investidor privado.
Na segunda metade da década de 1990, houve uma retomada do processo de eletrificação de
áreas rurais. A criação do Comitê de Prioridades de Eletrificação Rural por parte da Eletrobrás
permitiu uma alocação de recursos da Reserva Global de Reversão 39 (RGR), alimentada pelas
concessionárias através de parcelas mensais para a reversão, expansão e melhoria dos serviços
públicos de energia elétrica. Contudo, de acordo com Oliveira (2000), a distribuição regional
dos fundos da RGR foi muito desigual, fazendo com que a parte mais carente do país ficasse
com a menor parte dos recursos. A Lei nº 9.427/96 buscou corrigir esta desigualdade,
determinando que, do total arrecadado para a RGR, 50% no mínimo fossem destinados para
investimento nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo metade em programas de
eletrificação rural, conservação e uso racional de energia e atendimento de comunidades de
baixa renda. As concessionárias, no entanto, não se mostraram interessadas, alegando que o
retorno não pagaria nem a manutenção do sistema.
Já na década de 2000, a Resolução ANEEL nº 223/200340 estabeleceu as condições gerais para
elaboração dos Planos de Universalização de Energia Elétrica visando ao atendimento de novas

De acordo com Pereira (2011), a Reserva Global de Reversão (RGR) é um encargo do setor elétrico brasileiro
pago mensalmente pelas empresas concessionárias de geração, transmissão e de distribuição. A Reserva Global de
Reversão (RGR) é utilizada em projetos de universalização dos serviços de energia elétrica, no Programa de
Combate ao Desperdício de Energia Elétrica (Procel) e no Reluz, que trata da eficiência energética na iluminação
pública dos municípios brasileiros.
39
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http://www2.aneel.gov.br/cedoc/res2003223.pdf
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unidades consumidoras e fixou as responsabilidades das concessionárias e permissionárias de
serviço público de distribuição de energia elétrica. Conforme Pereira (2011), a reforma do setor
elétrico brasileiro, em curso desde meados da década de 1990, modificou radicalmente o
ambiente dos agentes. O primeiro ciclo de reformas do setor foi pautado pela lógica do Estado
mínimo. Já a partir de 2003, no segundo ciclo de reformas, as ações foram pautadas por um
Estado regulador, mas com a iniciativa de retomar a capacidade de planejamento, sendo para
isso criado um novo arranjo institucional, onde antigos e novos agentes passaram a conviver
num novo ambiente de negócios, de forma competitiva, porém, sob a tutela do Estado.
Após a reforma do setor elétrico, foram criadas políticas públicas de âmbito nacional visando
ao aumento do atendimento dos serviços de energia elétrica. A seguir, abordaremos as seguintes
políticas: Programa de Desenvolvimento Energético nos Estados e Municípios (PRODEEM);
Programa Nacional de Eletrificação Rural “Luz no Campo”; Projeto de Centro Comunitários
de Produção (CCP); e Programa de Universalização “Luz para Todos”.
Programa de Desenvolvimento Energético nos Estados e Municípios (PRODEEM)
O Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios (PRODEEM) foi criado
por Decreto Presidencial em 199441. Era coordenado pelo Ministério de Minas e Energia
(MME) e tinha como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento integrado de
comunidades não atendidas pelos sistemas convencionais de suprimento de energia, utilizando
as fontes energéticas renováveis e descentralizadas, técnica e economicamente viáveis à
época42.
O Programa era pautado por quatro linhas de ações: i) Desenvolvimento Social: por meio da
instalação de microssistemas de produção e uso de energia em comunidades carentes e não
atendidas pela rede de distribuição convencional, apoiando, de forma sistemática e permanente,
o atendimento das demandas sociais básicas: água potável, produção de alimentos, educação,
saúde, saneamento básico, entre outras; ii) Desenvolvimento Econômico: aproveitamento das
fontes de energia renováveis descentralizadas para o abastecimento de pequenos núcleos
comunitários e de comunidades isoladas, favorecendo a geração e ampliação da renda e
emprego; iii) Complementação da Oferta de Energia: ampliação da oferta de eletricidade via
geração complementar através de fontes renováveis descentralizadas; e iv) Base Tecnológica e
41
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/Anterior%20a%202000/1994/Dnn2793.htm
http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/periodicos/informe_prodeem.pdf
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Industrial: promover o desenvolvimento de tecnologias e produção de sistemas não
convencionais de energia e a correspondente capacitação de recursos humanos necessários a
sua instalação, operação e manutenção.
De acordo com Pereira (2011), as tecnologias utilizadas pelo PRODEEM incluíam a energia
solar fotovoltaica, energia eólica, pequenas centrais hidroelétricas, combustíveis derivados de
biomassa e biodigestores, contudo, o Programa concentrou fortemente na utilização da energia
solar fotovoltaica, sendo baseada principalmente em três tipos de aplicações: sistemas para
residências e escolas, sistemas para bombeamento de água e para iluminação pública,
destinados unicamente a aplicações comunitárias. De acordo com o Ministério de Minas e
Energia43, na primeira fase de execução do Programa, foram instalados equipamentos em 115
localidades, em 20 Estados, beneficiando 34 mil pessoas.
Ao longo da execução do Programa, diversas dificuldades foram encontradas. De acordo com
Neto e Carvalho (2006)44, inadequações de projetos, baixa experiência dos instaladores,
manuais dos equipamentos incompreensíveis, fiação inadequada, sobrecargas e dificuldades
para obtenção de baterias mais econômicas causaram pelo menos 50% das falhas nos sistemas
instalados no Estado do Ceará. Outras críticas45 realizadas ao Programa eram as relativas à
questão da manutenção e à vida útil das baterias, que devem ser trocadas a cada 3 ou 4 anos.
Em 2003, o Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou a completa reestruturação do
PRODEEM. A partir das recomendações, foi elaborado Programa de Revitalização e
Capacitação do PRODEEM (PRC-PRODEEM). O plano de revitalização buscava uma maior
sustentabilidade do programa, dando ênfase especial às atividades que contemplem a
participação comunitária; promoção da descentralização na execução de ações e a inclusão de
novos parceiros; criação de sistema gerencial e de indicadores de desempenho; o alinhamento
e comprometimento dos agentes envolvidos e a implementação do processo de capacitação
voltado para a operação, manutenção e assistência técnica. Após a conclusão da etapa de
consolidação do Programa de Revitalização e Capacitação (PRC-PRODEEM), o Programa foi
incorporado no Programa “Luz para Todos”, em 2003.
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http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/periodicos/informe_prodeem.pdf
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000022006000100054&script=sci_arttext
45
https://www.bbc.com/portuguese/ciencia/020814_energia4ae.shtml
44
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Programa Nacional de Eletrificação Rural “Luz no Campo”
O Programa Nacional de Eletrificação Rural Luz no Campo foi instituído por Decreto
Presidencial46 em 1999, sob coordenação do MME e intermédio da Eletrobrás. O principal
objetivo do Programa era incrementar a eletrificação rural, integrando programas e ações para
o desenvolvimento rural. A meta de eletrificação do Programa era de 1 milhão de propriedades
rurais em todo o território nacional entre os anos de 2000 e 2003, visando elevar o índice de
eletrificação rural do Brasil de 33% para 55%. Até 2003, cerca de 650 mil famílias haviam sido
beneficiadas pelo Luz no Campo, contemplado, assim, 65% da meta.
De acordo com Oliveira (2000), havia a preocupação com a minimização de custos de instalação
e extensão das redes, sendo prevista também a utilização de fontes alternativas, nos casos em
que a extensão da rede não fosse técnica ou economicamente viável. Nesse contexto, o Luz no
Campo pretendia promover uma atuação interativa com o PRODEEM. A concepção estrutural
do Luz no Campo foi positiva ao prever a articulação de parcerias com entidades de
desenvolvimento rural e fabricantes de equipamentos. A interação com o PRODEEM permitiu
a utilização de fontes renováveis e o envolvimento das comunidades. A preocupação com a
eficiência energética, por meio da articulação com o Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica (PROCEL), e a atenção à necessidade de minimizar os custos de instalação
foram outros aspectos positivos do Programa.
O investimento total previsto à época foi financiado com recursos federais da RGR e
complementado com recursos próprios das distribuidoras, dos Governos Estaduais e dos
solicitantes. Cabe ressaltar que as ligações eram pagas pelos solicitantes, restringindo em parte
a amplitude do programa àqueles que teriam capacidade de pagamento das ligações. No entanto
o Programa adotou estratégias distintas nos Estados, promovendo assim diferentes formas de
apoio aos novos consumidores. Alguns governos estaduais promoveram subsídios parciais,
assumindo a contribuição dos custos que cabiam ao consumidor e em algumas situações
viabilizaram o financiamento das instalações internas dos domicílios.

46

http://www.mme.gov.br/documents/10584/904353/Decreto++de+12-12-1999+Publicado+no+DOU+de+1312-1999/c3d42c5b-9989-45f3-939f-2fb151fe4934?version=1.0
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Pereira (2011) realizou uma avaliação de impacto do Programa, por meio do Indicador de
Desenvolvimento Rural (IDR)47, que passou de 0,41 antes da eletrificação para 0,48 depois da
eletrificação, indicando uma melhora na qualidade de vida das pessoas, dentre as propriedades
rurais pesquisadas, principalmente no que tange às condições de saneamento básico, ao maior
número de opções de lazer e a um aumento da preocupação com as questões ambientais. O
autor ressalta que o resultado do IDR indicou que depois da eletrificação foi verificado um
desenvolvimento rural em todos os estados envolvidos na pesquisa, incorrendo, por extensão,
numa melhora da qualidade de vida dos entrevistados.
O Programa também teve falhas para atingir seus objetivos, atribuídas à má gestão dos recursos
e do estabelecimento de responsabilidades e metas. No final de 2003, com base nas experiências
adquiridas no programa “Luz no Campo”, foi lançado o Programa de universalização “Luz para
Todos”. Pereira (2011) enfatiza que o “Luz no Campo” foi um passo fundamental em direção
aos objetivos deste novo programa por ter formado o arcabouço necessário para uma meta mais
ambiciosa, a da antecipação da universalização do acesso à energia elétrica até 2012. O autor
ressalta, ainda, que um programa não merece mais reconhecimento que o outro, ao considerar
que os dois surgiram em cenários regulatórios e políticos diferentes, denotando o processo de
evolução democrática brasileira para erradicar esse déficit social e as disparidades entre o
campo e a cidade.
Centros Comunitários de Produção (CCPs)
Em 2003, foi lançado pela Eletrobrás o Projeto “Centros Comunitários de Produção (CCPs)”
com o objetivo de levar não apenas energia elétrica às comunidades, mas sim estimular o uso
produtivo da energia elétrica em comunidades rurais. Os Centros Comunitários de Produção
(CCPs) são projetos de responsabilidade social, nos quais a Eletrobrás estabelece parcerias com
associações ou cooperativas de pequenos agricultores, agências de extensão rural e governos
locais para a implantação de pequenas agroindústrias, constituídas por um conjunto de
máquinas e equipamentos eletrorrurais para processamento, conservação e armazenagem de

5

47
Métrica específica utilizada pelo autor para sintetizar o impacto na qualidade de vida da população rural após o
acesso à energia elétrica regular e segura. Esta métrica foi inspirada no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
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produtos agropecuários, possibilitando, assim, a agregação de valor ao produto/serviço
produzido pela comunidade e, por extensão, melhorando a qualidade de vida dos associados.
A Eletrobrás já apoiou a implantação de 26 CCPs48, beneficiando mais de mil famílias,
abrangendo atividades como resfriamento de leite, fabricação de doces e beneficiamento de
café.
De acordo com Pereira (2011), o Projeto CCP possui no seu interior o fundamento da parceria
entre os entes interessados na promoção do desenvolvimento local, sendo os principais agentes:
Eletrobrás, Concessionária, comunidade, Órgão de ATER Local, Prefeitura Municipal,
empresas privadas, instituições de fomento social, centros de pesquisas, universidades, INCRA,
entre outros. A montagem do financiamento para os cooperados/associados é particular a cada
empreendimento. Em geral, as Prefeituras participam com o terreno e o galpão, as benfeitorias
e equipamentos são financiados a fundo perdido pela Eletrobrás e o treinamento é fornecido
pelo órgão de extensão rural.
Apesar do número reduzido de implantações de CCPs no país, a experiência é importante, pois
busca integrar vários agentes econômicos na promoção do desenvolvimento social local,
aproveitando suas potencialidades produtivas.
Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica “Luz para
Todos”
No decorrer do ano de 2003, observou-se o início do segundo ciclo de reformas do setor elétrico,
com a implementação de um novo modelo do setor elétrico nacional. A Resolução nº 223/2003
da ANEEL, que dispunha sobre a eletrificação rural, entre outros, vislumbrava a universalização
do serviço de energia elétrica até 2015, buscando, de fato, atender ao imenso contingente de
brasileiros que até então ainda não haviam sido contemplados por Programas de Eletrificação
anteriores.
De acordo com o relatório “Universalização de acesso e uso da energia elétrica no meio rural
brasileiro: lições do Programa Luz para Todos”, do Instituto Interamericano de Cooperação
para a Agricultura (IICA)6, estimava-se existirem, no período de 2003 a 2006, cerca de 2
milhões de domicílios rurais sem energia elétrica, correspondendo a 80% do total nacional da
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https://eletrobras.com/pt/ResponsabilidadeSocial/CCPs%20Eletrobras.pdf
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exclusão elétrica, ou seja, 10 milhões de brasileiros viviam no meio rural sem acesso a esse
serviço público.
Neste contexto, o Governo Federal instituiu, pelo Decreto nº 4.873/200350, o Programa de
universalização “Luz para Todos”, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia com
participação da Eletrobrás e de suas empresas controladas, com o objetivo de levar energia
elétrica para mais de 12 milhões de pessoas até 2008. O Programa buscou antecipar em sete
anos a universalização da energia elétrica no país, seguindo as metas do cronograma de
atendimento. Pela legislação anterior, as concessionárias de energia teriam prazo até dezembro
de 2015 para eletrificar todos os domicílios sem acesso à energia no Brasil.
O “Luz Para Todos” tinha como objetivo a garantia do acesso ao serviço público de energia
elétrica a todos os domicílios e estabelecimentos do meio rural, melhorar a prestação de serviços
à população beneficiada, intensificar o ritmo de atendimento e mitigar o potencial impacto
tarifário, por meio da alocação de recursos subvencionados e pelo complemento de recursos
financiados. O Programa atende, prioritariamente, aos seguintes projetos de eletrificação:
Municípios com índice de atendimento inferior a 85%, segundo o Censo de 2000; populações
atingidas por barragens; projetos com enfoque no uso produtivo da energia; projetos em escolas
públicas e postos de saúde; assentamentos rurais; e projetos para o desenvolvimento da
agricultura familiar.
O Programa estabeleceu que a meta de universalização do acesso e uso deveria ser atingida sem
custo direto para os beneficiários, as famílias mais pobres residentes no meio rural brasileiro.
Assim, a ligação da energia elétrica nas residências, com a instalação de um ponto de luz por
cômodo (até três), e duas tomadas, é gratuita e pode ser solicitada à concessionária de
distribuição de energia elétrica ou à cooperativa de eletrificação rural que atende ao município,
por qualquer família residente na área rural. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME),
o Programa utiliza recursos federais de fundos setoriais de energia: Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE) e Reserva Global de Reversão (RGR), além da parceria com as
concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica, as cooperativas de
eletrificação rural e os governos estaduais.
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De acordo com IICA (2011), a visão dos formuladores do Programa Luz para Todos era a de
que a energia elétrica é condição necessária, mas não suficiente, para o desenvolvimento.
Assim, diversas ações voltadas para o mesmo público do Luz para Todos foram desencadeadas
ao longo do período de implantação do Programa. Em primeiro lugar, a tarifa social, visando a
manutenção dos beneficiários do investimento em infraestrutura como consumidores de energia
elétrica. De maneira complementar, diversos programas como a Aposentadoria Rural, o Bolsa
Família e outros que redistribuem riqueza e conferem capacidade de compra para aquisição de
equipamentos, que resultam na efetiva melhoria da qualidade de vida. O Programa Territórios
da Cidadania, confluindo para as regiões mais pobres do Brasil um conjunto significativo de
ações públicas visando a inclusão social. Por fim, as chamadas Ações Integradas, coordenadas
pelo próprio Ministério de Minas e Energia.
Cabe observar que alguns estados brasileiros superaram o montante de 1 milhão de pessoas
beneficiadas, por exemplo a Bahia (1,826 milhão de pessoas), o Pará (1,271 milhão de pessoas),
Minas Gerais (1,2 milhão de pessoas) e Maranhão (1,17 milhão de pessoas). Paralelamente,
reconhece-se que o Programa governamental possui inúmeros desafios, dificultando sua
extensão e velocidade de penetração, particularmente na Região Norte do Brasil, onde as áreas
são enormes, com baixa densidade populacional, onerando fortemente o custo de ligação e de
manutenção, tendo uma população majoritariamente de baixa renda, conjuntamente com a
presença das concessionárias regionais com dificuldades financeiras (Pereira, 2011).
O Programa Luz para Todos já atingiu, de acordo com dados de abril de 2018 do Ministério de
Minas e Energia51, 3,4 milhões de famílias, cerca de 16,2 milhões de moradores rurais em todo
o país. Estima-se que as obras tenham gerado cerca de 510 mil novos postos de trabalho,
resultados que o credenciam como o maior Programa de Inclusão Elétrica do mundo.
Objetivando o atendimento com energia elétrica à parcela da população do meio rural que ainda
não possua acesso ao Programa de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, em
2018 foi publicado o Decreto nº 9.357, prorrogando o “Luz para Todos” até o ano de 2022.
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Dados do Censo Agropecuário de 2017 revelam que, mesmo com a implementação de todas as
políticas públicas anteriormente apresentadas voltadas para a eletrificação rural, ainda existem
830.328 estabelecimentos agropecuários que não utilizam energia elétrica no Brasil, nada
menos do que 16,5% do total. A situação histórica de ausência de fornecimento do serviço de
atendimento elétrico no meio rural faz com que fique patente a necessidade de conhecer e
avaliar a trajetória das ações públicas que visavam atender a esta demanda reprimida, tendo em
vista desenvolver propostas e implementar políticas com o intuito de suplantar esta persistente
barreira para o desenvolvimento econômico e social do país.
Oliveira (2000) ressalta que a eletrificação rural é um típico caso de externalidades positivas,
no qual o agente executor (geralmente a concessionária) não colhe os benefícios associados à
atividade. Assim, torna-se imprescindível a permanente atuação do Estado, o qual, sintonizado
com a sua função social, deve buscar corrigir as falhas de mercado que levam a desigualdades
na distribuição das oportunidades econômicas e sociais.
4.3.2 Energias Renováveis
A utilização de energias renováveis para fins energéticos, em especial a biomassa, é tão antiga
quanto a própria civilização. Até o século XVIII, a principal fonte de energia da humanidade
era a lenha. Apenas nos séculos XIX e XX é que houve a progressiva inserção dos combustíveis
fósseis, e a biomassa foi relegada a um plano secundário na matriz energética global, caindo no
rol das fontes de geração ditas alternativas.
Ignacy Sachs (2005) aponta que, na atualidade, estamos saindo de um interlúdio de vários
séculos que foram dominados, primeiro pelo carvão e depois pelo petróleo – e estamos
voltando, em certo sentido, para a energia solar, captada pela biomassa. O autor nomeia a fase
atual como a “civilização moderna de biomassa”, caracterizada pelas conquistas da ciência.
Sachs (2005) ressalta que as novas gerações de biotecnologias estão chamadas a ocupar um
lugar cada vez mais importante, tendo em vista que permitem produzir um leque extremamente
amplo de produtos derivados da biomassa e potencializado pelo uso de biotecnologias nas duas
pontas do progresso: para aumentar a produtividade da biomassa e para ampliar o espectro dos
produtos dela derivado.
Quanto às fontes solar e eólica, Losekann e Hallack (2017) enfatizam que são mais recentes, e
caracterizam a questão ambiental e os recentes avanços tecnológicos como fatores essenciais
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para transformar essas fontes renováveis na escolha prioritária para a expansão de capacidade
de geração elétrica. Os autores ressaltam que, em 2015, mundialmente, o aumento da
capacidade instalada das fontes solar e eólica superou a de hidráulica pela primeira vez.
No Brasil, Paixão e Miranda (2018) afirmam que a questão da promoção das fontes renováveis
teve início com o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) criado em 1933. Contudo, os primeiros
avanços mais importantes realizaram-se no âmbito do II Plano Nacional de Desenvolvimento
(II PND), após o primeiro choque do petróleo, nos anos 1970, com o enfoque do governo na
substituição do petróleo pelo álcool.
Paralelamente, nesta época, o governo também fomentava a produção de energia hidrelétrica,
que, passa a integrar a política energética de forma marcante. Segundo Moretto et al. (2012), as
primeiras hidrelétricas foram construídas no início do século XX na região Sudeste. Em 1955,
é inaugurada a usina de Paulo Afonso no rio São Francisco, considerada a primeira usina
hidrelétrica de grande porte no Brasil. Após a construção da usina de Paulo Afonso, outras de
menor porte, localizadas em grande maioria na região sudeste, foram implantadas.
Devido à disponibilidade de recursos naturais como insolação o ano todo e ventos em algumas
regiões, bem como a extensão e diversidade de sua agricultura e os avanços tecnológicos que
ocorrem de maneira exponencial, o Brasil vem fomentando, por meio de políticas públicas
intersetoriais, outras fontes de energia, tais como os biocombustíveis, solar, eólica e a biomassa,
a fim de explorar mais o seu potencial renovável.
Ademais, as políticas energéticas têm um componente de aproveitamento de fontes regionais,
de modo a promover também o crescimento econômico em regiões mais pobres, além de buscar
cumprir com acordos internacionais para redução de emissão de GEE. A seguir, apresenta-se
um breve histórico das principais políticas energéticas no setor de biocombustíveis e das
chamadas “novas52” energias renováveis (solar, eólica e biomassa).
Programa Nacional do Álcool - PROÁLCOOL:
De acordo com Alcarde (2008), a possibilidade de usar o etanol como combustível automotivo
é conhecida há mais de um século, mas, até os anos 1970, a disponibilidade e o baixo custo dos
derivados de petróleo inibiram o desenvolvimento do etanol carburante. Com o primeiro choque
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do petróleo, em 1973, o risco de desabastecimento energético reacendeu o interesse mundial
por fontes alternativas de energia.
O governo federal instituiu o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) por meio do Decreto nº
76.593/1975, com o objetivo de estabelecer regras de mistura do álcool anidro à gasolina, a fim
de reduzir a dependência brasileira do petróleo, conter a inflação, manter o crescimento
acelerado e melhorar a situação do balanço de pagamentos. De acordo com o decreto, a
produção do álcool deveria ser incentivada por meio da expansão da oferta de matérias-primas,
do aumento da produção agrícola, da modernização e ampliação das destilarias existentes, da
instalação de novas unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas, e da instalação de
unidades armazenadoras. Nesta época, o preço do açúcar no mercado internacional vinha
diminuindo rapidamente, o que deixou ainda mais conveniente a produção do álcool ao invés
do açúcar.
Durante a primeira fase do Proálcool – de 1975 a 1979, segundo Alcarde (2008), os esforços
foram centrados na produção de álcool anidro, produzido pelas destilarias anexas, para ser
misturado à gasolina. Em 1978 surgiram os primeiros carros movidos exclusivamente a álcool.
Já na segunda fase do Programa – de 1980 a 1986 – o programa se consolidou devido ao
segundo choque do petróleo, que triplicou o preço do barril. Após esse período até 1995, o
programa se estagnou, tendo em vista a diminuição gradativa no preço do barril de óleo bruto.
Assim, a redução nos preços aliada à recessão da década de 1980 resultou em um período de
escassez de recursos públicos para subsidiar os programas de estímulo aos combustíveis
alternativos, com reflexos na política energética brasileira. Isso resultou em sensível decréscimo
do volume de investimentos nos projetos de produção interna de energia.
A oferta de álcool desestimulada pelos preços baixos pagos aos produtores devido à diminuição
dos preços internacionais não acompanhou o crescimento da demanda pelo etanol incentivada
pelo preço relativamente atrativo em comparação ao da gasolina e da manutenção de menores
impostos nos veículos movidos a álcool. Assim, houve crise de abastecimento no fim da década
de 1980. Tal crise de abastecimento só foi superada com a introdução no mercado da “mistura
MEG53”.
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Composta por 60% de etanol hidratado, 34% de metanol e 6% de gasolina.
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A partir dos anos 2000, o Proálcool passa por uma nova fase de expansão com o objetivo de
oferecer, em grande escala, o combustível alternativo. Conforme Alcarde (2008), a expansão
das últimas décadas é motivada pelo crescente interesse mundial nos combustíveis limpos e por
decisões da iniciativa privada. A tecnologia dos motores flex fuel, que permite aos carros serem
movidos a álcool, gasolina ou uma mistura dos dois combustíveis em quaisquer proporções, foi
introduzida no país em 2003 e conquistou rapidamente o mercado. A produção de automóveis
bicombustíveis ultrapassou os movidos a gasolina em 2005.
De acordo com Esteves (2011), um aspecto relevante da experiência do Proálcool é sua
vinculação apenas com a grande escala. O Programa se consolidou com a participação de
produtores de cana-de-açúcar em grandes propriedades e grandes usinas. Mesmo que se tenha
tentado inicialmente a produção de etanol em pequena escala, a partir de microdestilarias, estas
não lograram êxito no Programa, fator relacionado com a própria implantação da política. O
programa tinha o crédito subsidiado como principal instrumento de fomento. A partir do
segundo choque do petróleo, em 1979, e a busca pela ampliação da produção de etanol, o
programa apenas aprovou projetos de destilarias com produção de 60 mil litros/dia ou mais.
Dessa maneira, as microdestilarias de 5 mil litros/dia, embora contassem com defensores na
época, foram impedidas de participar do programa e se beneficiarem das condições de crédito
diferenciadas.
Esteves (2011) ressalta que o Proálcool serve de referência quanto ao potencial que se pode
atingir com iniciativas de produção de biocombustíveis, majoritariamente percebendo o
programa como um caso de sucesso. A visibilidade internacional alcançada pelo país no tema
dos biocombustíveis deve ser atribuída em grande medida, primeiramente, aos resultados do
Proálcool.
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel - PNPB:
Em relação à política energética para o biodiesel, no Brasil, Osaki e Batalha (2008) mostram
que o uso energético dos óleos vegetais como combustível vem sendo pesquisado desde a
década de 1920, por meio do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e do instituto de óleo do
Ministério da Agricultura. Na década de 1970, com a crise do petróleo, as pesquisas foram
intensificadas. A primeira grande iniciativa governamental de incentivo ao diesel de origem
orgânica veio com a crise do petróleo, por meio do Pró-Óleo (Plano de Produção de Óleos
Vegetais para Fins Energéticos), em 1975. Contudo, devido a fatores ligados a preço e
competitividade desses combustíveis frente aos derivados do petróleo, foi somente em 2003
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que o setor de biodiesel reapareceu sob a égide de um programa federal, que o colocou como
um vetor de desenvolvimento sustentável, inclusive imbuído de uma visão regional.
O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) é um programa interministerial
consolidado, com diretrizes claras para garantir o aumento gradativo da mistura de biodiesel ao
diesel mineral e de promover a inclusão produtiva da agricultura familiar à cadeia agroindustrial
do biodiesel. Trata-se um programa orientado no tripé da sustentabilidade (sócio-econômicoambiental).
A Lei Federal nº 11.097/2005 definiu o biodiesel como mais um combustível na matriz
energética brasileira, determinando, assim, que até o início de janeiro de 2008, todo o diesel
comercializado deveria conter 2% de biodiesel (mistura B2), proporção que deveria se elevar
para 5% até janeiro de 2013 (B5). Com o sucesso do Programa, a mistura obrigatória antecipouse. Atualmente, há a adição obrigatória de 11% (B11) de biodiesel ao diesel mineral e, a partir
de setembro de 2019, o percentual mínimo será aumentado em 1% ao ano até 2023, quando
deverá ser atingido o percentual máximo de 15% (B15), autorizado recentemente pelo Conselho
Nacional de Política Energética. Assim, o Brasil saiu de uma produção nula para, atualmente,
ser o segundo maior produtor de biodiesel, atrás apenas dos Estados Unidos.
Concatenada com esta mistura compulsória, a inclusão produtiva da agricultura familiar vem
sendo realizada por meio da comercialização de matérias-primas produzidas nos
empreendimentos familiares rurais aos produtores de biodiesel, por meio do Selo Combustível
Social, apresentado brevemente na seção anterior deste trabalho. Embora o Governo Federal
tenha concedido alíquotas diferenciadas de PIS/PASEP e COFINS por meio do Decreto
5.297/2004, que instituiu o Selo Combustível Social, a certificação tornou-se um instrumento
eficaz a partir de 2007, quando o Conselho Nacional de Política Econômica (CNPE) estabeleceu
diretrizes gerais para a realização de leilões públicos voltados à aquisição de biodiesel, em razão
da inclusão produtiva da agricultura familiar prevista na Lei n° 11.097/2005, e garantiu a
comercialização prioritária de biodiesel às empresas produtoras detentoras do Selo. Assim,
atualmente o Selo garante aos produtores de biodiesel a participação em 100% dos leilões
promovidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)54, além
das alíquotas diferenciadas de PIS/PASEP e COFINS para o biodiesel fabricado a partir de

54

As empresas produtoras de biodiesel não detentoras do Selo Combustível Social participam de apenas 20% dos
leilões da ANP.
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matérias-primas produzidas pela agricultura familiar. O Selo propicia a aproximação de grandes
empresas com agricultores familiares, os quais seriam tradicionalmente excluídos da dinâmica
deste agronegócio, ampliando os mercados para a agricultura familiar e suas organizações.
Os critérios para que a empresa produtora de biodiesel seja reconhecida como promotora de
inclusão dos agricultores familiares estão estabelecidos em marco normativo próprio
estabelecido atualmente pelo MAPA. As empresas devem celebrar contratos prévios, adquirir
um percentual mínimo de matérias-primas da agricultura familiar (que varia a depender da
região55), e prestar serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares.
Existem críticas em relação ao instrumento, principalmente relativas aos objetivos originários
de incentivo ao desenvolvimento regional, tendo em vista que, atualmente, cerca de 88%56 do
valor da matéria-prima adquirida da agricultura familiar concentra-se na região Sul, e de
diversificação de matérias-primas utilizadas para a produção do biocombustível, tendo em vista
que cerca de 98%57 das aquisições da agricultura familiar são compostas por soja e óleo de soja.
Contudo, cabe ressaltar que o Selo Combustível Social torna o Programa Nacional de Produção
e Uso do Biodiesel uma política de biocombustíveis única no mundo, ao enfatizar o aspecto
social do tripé do desenvolvimento sustentável e priorizar a agricultura familiar num país com
uma das mais altas concentrações fundiárias do mundo. Em 2018, foram adquiridos de cerca de
62 mil famílias da agricultura familiar e 74 cooperativas, mais de R$ 5 bilhões de reais e 3,9
milhões de toneladas de matérias-primas oleaginosas, nos arranjos do Selo Combustível Social.
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Para a região Sul, o percentual mínimo de aquisição da agricultura familiar é de 40%, para as regiões Sudeste e
Nordeste, 30%, e para as regiões Centro-Oeste e Norte, 15%.
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dados
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ao
Selo
Combustível
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estão
disponíveis
no
link:
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-biodiesel/o-selo-combust%C3%ADvel-social
57
Aspectos como a maturidade tecnológica da soja devido a várias décadas de estudos agronômicos, a cadeia
produtiva ser bem estruturada, e ser produzida em grande escala tornaram esta commodity a principal matériaprima utilizada para a produção de biodiesel no Brasil. Já o histórico cooperativista e o fato de parcela importante
das empresas de biodiesel no país situarem-se na região Sul explicam a predominante participação da agricultura
familiar no Programa nesta região. A Coordenação responsável pela gestão do Selo Combustível Social vem, ao
longo dos anos, inserindo incentivos à diversificação de matérias-primas e ao desenvolvimento regional do Norte
e Nordeste, por meio da alteração dos normativos que regem a certificação. Arranjos foram fomentados e
iniciativas pontuais se destacam. Atualmente, tais incentivos já fazem com que sejam adquiridos quase R$ 100
milhões na região Nordeste, o que é um valor expressivo para a região, mesmo que seja pouco relativamente ao
montante total do Selo. Faz-se necessário que o processo de aprimoramento dos normativos que regem este
instrumento de inclusão da agricultura familiar seja permanente.
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Política Nacional de Biocombustíveis - RenovaBio:
O RenovaBio foi instituído pela Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, como parte
integrante da política energética nacional. De acordo com o Ministério de Minas e Energia58, é
uma política de Estado que tem como intuito traçar uma estratégia conjunta para reconhecer a
importância do papel de todos os tipos de biocombustíveis (etanol, biodiesel, biometano,
bioquerosene de aviação, segunda geração, entre outros) na matriz energética brasileira. Seus
principais objetivos são: contribuir para o atendimento dos compromissos firmados no Acordo
de Paris, contribuir com a adequada relação de eficiência energética e de redução de emissões
de GEE dos biocombustíveis, promover a expansão da produção e uso dos biocombustíveis na
matriz energética, e contribuir com a previsibilidade para a participação competitiva dos
biocombustíveis no mercado nacional de combustíveis.
O RenovaBio tem previstos como instrumentos para a consecução de seus objetivos, entre
outros: as metas de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa na matriz de
combustíveis; os Créditos de Descarbonização; Certificação de Biocombustíveis; as adições
compulsórias de biocombustíveis aos combustíveis fósseis; os incentivos fiscais, financeiros e
creditícios; e as ações no âmbito do Acordo de Paris. Destes, os principais são o estabelecimento
de metas nacionais de redução de emissões para os distribuidores de combustíveis e a
certificação da produção de biocombustíveis, com a atribuição de diferentes notas para cada
produtor (a nota leva em conta a maior produção de energia líquida, com menores emissões de
GEE, no ciclo de vida). São os Créditos de Descarbonização por Biocombustíveis (CBIOs)59
que realizam a ligação desses dois instrumentos e serão emitidos pelas usinas de
biocombustíveis cujo ciclo de produção retira GEE da atmosfera.
De acordo com a nota explicativa do MME sobre o RenovaBio, o ponto de equilíbrio dos vários
mercados com o qual os biocombustíveis estão relacionados envolve falhas de mercado
(externalidades, concorrência imperfeita, assimetrias de informação e bens públicos), distintas
estratégias empresariais e, ainda, é influenciado por fatores externos, como a geopolítica do
petróleo. Assim, o adequado equilíbrio depende da ação previsível do Estado, como indutor e
regulador da atividade econômica, o que requer planejamento e política pública específica.
Atualmente60, o Programa ainda está pendente devido à regulamentação quanto à transação dos
58
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Ativos financeiros, negociados em bolsa, emitidos pelo produtor de biocombustível a partir da comercialização.
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Conforme notícia do Canal Bioenergia: http://www.canalbioenergia.com.br/renovabio-e-hora-da-certificacao/

69

CBIOs no mercado. A nova legislação é prevista para começar a valer no início de 2020. Desde
o início de 2019, algumas empresas já vêm sendo credenciadas pela ANP como certificadoras.
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA:
De acordo com Paixão e Miranda (2018), as fontes de energias renováveis passaram a ter um
maior impulso após a criação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (PROINFA), instituído pela Lei nº 10.438/2002. Esse programa foi criado pelo
Ministério de Minas e Energia (MME), definindo diretrizes e propondo o planejamento
econômico de cada fonte renovável. Já a comercialização ficava sob responsabilidade da
Eletrobrás.
Ressalta-se que o PROINFA estava em consonância com o cumprimento de acordos
internacionais de mudanças climáticas firmados pelo Brasil, tendo como objetivo produzir 45%
de energia de fontes renováveis até 2030. Adicionalmente, o Programa também buscava a
promoção da indústria nacional, estabelecendo um índice de nacionalização de 60% dos
empreendimentos construídos.
O programa previa a contratação de 3,3 GW de capacidade de geração de três fontes de geração
renováveis: pequenas centrais hidrelétricas, biomassa e eólica, por meio de tarifas incentivadas
(regime feed in61). De acordo com Losekann e Hallack (2017), o programa passou por algumas
dificuldades que acarretaram contratação inferior ao projetado, mas teve o papel de conferir
uma nova dinâmica para as fontes renováveis, em especial a eólica, tendo contribuído
significativamente para aumentar a competitividade destas fontes, principalmente porque
conseguiu criar um mercado para elas, o que fez com que investidores aumentassem o parque
fabril ligado ao setor.
No que tange à energia eólica, as características do potencial eólico brasileiro contribuíram para
o sucesso na sua difusão. Particularmente no Nordeste, os ventos apresentam intensidade e
constância favoráveis para a produção de eletricidade. Além desse fator, a fonte energética
hidrelétrica, a dominante, apresenta complementariedade com a geração eólica. Os momentos
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Uma tarifa feed-in é um mecanismo de incentivo de adoção de energias renováveis por meio da criação de uma
legislação que obrigue as concessionárias regionais e nacionais a comprarem eletricidade renovável em valores
acima do mercado, estabelecidos pelo governo.
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de maior incidência hidrológica correspondem aos momentos de ventos desfavoráveis e viceversa, o que contribui para a segurança do abastecimento.
Losekann e Hallack (2017) afirmam que os principais mecanismos de incentivos à promoção
das fontes energéticas renováveis em larga escala são os contratos de longo prazo estabelecidos
por meio dos leilões e o financiamento privilegiado do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Quanto aos leilões, a implantação desta sistemática como forma principal de contratação da
expansão do parque gerador de eletricidade, em 2004, foi o que consolidou a expansão da
energia eólica no Brasil. Em 2018, a participação da fonte eólica na matriz elétrica brasileira já
correspondia a 9% do total, e o Brasil alcançou a oitava posição no mundo em capacidade
instalada em energia eólica, de acordo com dados62 da Associação Brasileira de Energia Eólica
(Abeeólica).
Já quanto ao financiamento do BNDES, este está relacionado com a política industrial de
produção local de componentes. A principal política de incentivo ao desenvolvimento da cadeia
produtiva do aerogerador no Brasil, a política de conteúdo local do BNDES, teve início com a
contratação de energia eólica no PROINFA. Com o interesse em desenvolver um parque
fornecedor local para os equipamentos da fonte eólica, o governo brasileiro implantou um
conjunto de políticas com essa finalidade, por exemplo, isenções fiscais da União e Estados
para empreendedores eólicos e fornecedores de equipamentos. Vários estados brasileiros
concederam isenção de ICMS para atrair parques eólicos e fornecedores. Ademais, o setor
eólico é contemplado também por políticas tecnológicas, com recursos para atividades de
desenvolvimento tecnológico para fontes renováveis. Conforme Losekann e Hallack (2017),
pode-se considerar que o objetivo de desenvolver a cadeia produtiva local do aerogerador foi
atingido. Atualmente, o Brasil conta com seis montadoras63 de aerogeradores credenciadas no
FINAME/BNDES.
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De acordo com ABDI (2015), os fabricantes de aerogeradores são comumente chamados de montadoras, pois
em grande parte recebem componentes fabricados por outras empresas e realizam a integração dos sistemas. A
integração total do aerogerador acontece diretamente no parque eólico, pois nesse momento é realizada a
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Já para além do PROINFA, no que tange à energia solar, apesar do grande potencial da fonte
no Brasil, esta ainda possui uma participação insignificante na matriz elétrica do país. Paixão e
Miranda (2018) mencionam que os primeiros equipamentos fotovoltaicos comercializados no
Brasil datam do fim da década de 1970 e eram importados dos Estados Unidos com a finalidade
de atender ao setor de telecomunicação. De acordo com os autores, havia na década de 1980
uma indústria brasileira de componentes fotovoltaicos, mas a abertura comercial e o fim da
reserva de mercado (mantida pela “lei da informática64”) levaram à quase extinção desse setor
industrial no País.
O Brasil possui um potencial satisfatório para exploração de energia solar em todo território.
No entanto, segundo Paixão e Miranda (2018), ainda não há uma indústria consolidada voltada
para a produção de componentes fotovoltaicos como os painéis solares, apenas iniciativas
particulares ligadas a empresas ou a universidades com um caráter de pesquisa. Os autores
afirmam que a falta de uma cadeia produtiva estruturada é um dos fatores que ocasiona a
dificuldade de se ter um crescimento expressivo da participação da energia solar no país.
Paixão e Miranda (2018) afirmam que o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados
e Municípios – PRODEEM, incorporado ao programa Luz para Todos, foi um dos projetos para
difusão da tecnologia solar, mas que, no entanto, não houve o seu amadurecimento e o seu
desenvolvimento, devido à falta de uma cadeia produtiva mais estruturada. Assim, os autores
concluem que o futuro da energia solar no Brasil está associado, entre outros fatores, à questão
do custo de sua produção que, por sua vez, é afetado pelo custo dos equipamentos e pela oferta
nacional dos mesmos, o que facilitaria sua instalação e manutenção.
A ampliação da oferta de crédito e a continuada redução no preço da energia solar fotovoltaica
são fundamentais para democratizar o acesso à tecnologia aos consumidores. Dessa forma, tal
tecnologia carece de instrumentos, como linhas de financiamento específicas e políticas fiscais,
para que possa alcançar seu potencial e tornar-se mais acessível para a população brasileira.
Por fim, novamente constata-se que questões sociais altamente complexas, como a energia no
campo e o fomento a energias renováveis, não podem ser superadas por intermédio da
manifestação de forças de mercado. O caminho para superar os desafios que envolvem tais
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Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática
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capacitação técnica de empresas brasileiras, com a concessão de benefícios temporários sobre equipamentos de
informática, automação e telecomunicações produzidos nacionalmente.
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temáticas é o do aprimoramento de políticas já existentes e implantação de novas políticas de
caráter público, considerando-se o aprendizado com as políticas antecedentes.

5. O CONTEXTO REGULATÓRIO E INSTITUCIONAL DA
MICRO E MINIGERAÇAO DISTRIBUÍDA
O objetivo deste capítulo é situar a micro e minigeração distribuída no Sistema Elétrico
Brasileiro, e apresentá-la como instrumento possível de ser utilizado em ações de convergência
entre as políticas energética e de desenvolvimento agrário, com o objetivo de fomento à energia
solar fotovoltaica para o segmento da agricultura familiar, bem como os percalços para que sua
utilização como instrumento seja efetivada futuramente. Após, será apresentado o marco
regulatório que rege a micro e minigeração por fonte solar fotovoltaica, e um anexo contendo
as iniciativas no legislativo relativas ao tema.
De acordo com Prado (2014), o planejamento da expansão do sistema elétrico brasileiro, por
meio de planos e estudos, integra-se com as perspectivas estratégicas, com a programação de
obras e culmina nos leilões, que são a operacionalização da matriz planejada.
Os denominados “Planos Estratégicos” são compostos por estudos de planejamento de longo
prazo, com horizontes de, no mínimo, 30 anos, sendo revisados a cada 5 anos. O objetivo deste
período é permitir que a transição entre governos mantenha as diretrizes estratégicas do setor.
Os principais planos estratégicos são o Plano Nacional de Energia (PNE) e a matriz energética
nacional. Com os planos estratégicos elaborados, inicia-se uma etapa de detalhamento,
denominada de “Planos Executivos”, com o intuito de estabelecer a programação de obras para
a expansão dos sistemas energéticos, incluindo-se os sistemas elétricos (geração/transmissão).
Os estudos de curto prazo para o planejamento da expansão possuem um horizonte superior a
3 anos e inferior a 10 anos. O principal produto desta etapa é o Plano Decenal de Energia (PDE),
com horizonte de 10 anos. Por fim, de acordo com Prado (2014), o bloco denominado como
“Operacional” trata dos certames licitatórios de geração e transmissão de energia elétrica,
petróleo, gás natural e biodiesel e o respectivo monitoramento do horizonte de curto prazo,
visando identificar alterações no mercado de energia em horizontes entre 1 a 3 anos,
realimentando o bloco executivo adiantando ou postergando empreendimentos que são
viabilizados por meio de leilões.

Conforme Prado (2014), os leilões de energia permitem ao MME, por meio da fixação das
diretrizes e da programação de obras indicativa da expansão da geração, direcionar de quais
73

fontes deseja comprar energia. O direcionamento para fontes renováveis pode ocorrer de
maneira indireta, ao fixar os preços teto, prazo de contratação, percentual de importação de
equipamentos ou estabelecer os níveis de emissões aceitáveis, ou, ainda, de forma direta.
Atualmente, a fonte renovável que mais se destaca e tem competitividade nos leilões é a eólica.
Em conjunto com a expansão da geração, faz-se necessário observar a expansão também dos
sistemas de transmissão. Os projetos, principalmente de usinas hidrelétricas de médio e grande
portes, bem como de fontes renováveis de energia (eólica, biomassa e PCH) devem vir com o
respectivo rebatimento na expansão dos sistemas de transmissão para entregar estes blocos de
energia aos centros de carga atendidos pelo Sistema Interligado Nacional.
De acordo com Prado (2014), no Sistema Elétrico Brasileiro (SEB), o atendimento por sistemas
de transmissão e distribuição são descritos pelo termo Sistema Interligado Nacional (SIN) e
abrange todos os seus usuários, como agentes geradores, consumidores livres e as
distribuidoras. Grande parte da capacidade instalada das fontes renováveis de energia no País
está conectada ao SIN.
Existe, ainda, um conjunto de localidades em que não há viabilidade técnica e econômica para
o atendimento energético. No SEB, as localidades que não integram o SIN, mas são atendidas
pelas distribuidoras por meio de sistemas autônomos são denominados Sistemas Isolados (SIs).
Neles, o atendimento é realizado a base de derivados de petróleo (óleo diesel e gasolina), com
algumas aplicações de fontes renováveis tais como biomassa, solar fotovoltaica, sistemas
híbridos e microcentrais hidrelétricas. Os SIs atendem de forma periódica, mas interrompível e
com o consumo limitado para períodos específicos do dia ou para aplicações específicas
(iluminação, conservação de alimentos, etc.). Os SIs estão majoritariamente localizados e
dispersos na região Norte e são caracterizados pelo grande número de pequenas unidades
geradoras e pela grande dificuldade de logística de abastecimento. O preço de geração desta
energia está acima do preço médio da energia do consumidor final do SIN, e é custeado por
meio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC).
Micro e Minigeração Fotovoltaica Distribuída
Como visto em seções anteriores desta dissertação, apesar do grande potencial de utilização de
energias renováveis, em especial a solar fotovoltaica, sua participação ainda é insignificante na
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matriz energética brasileira. Recentemente, tem havido um crescente movimento para o
desenvolvimento da energia solar no Brasil. Losekann e Hallack (2018) dividem esse
movimento em dois grupos: energia solar distribuída (descentralizada) e energia centralizada.
A primeira está relacionada com a geração de eletricidade em residências, estabelecimentos
comerciais e industriais conectados à rede de distribuição, e a segunda se refere à geração solar
conectada ao SIN. Entre a geração centralizada, ressaltam-se aquelas contratadas por meio do
leilão de energia de reservas. Essa separação é importante, uma vez que as regras, os incentivos
e os principais atores se diferenciam muito. Nesta seção, daremos enfoque à energia solar
distribuída, por meio da micro e minigeração, tendo em vista que tem o potencial de ser utilizada
futuramente como um instrumento de política pública de fomento a energia solar fotovoltaica
para agricultores familiares.
O modelo de energia centralizado parte do princípio que os fluxos seguem dos produtores para
os consumidores de energia, que são agentes separados conectados pela rede. Já um modelo de
organização do sistema elétrico com grande participação da geração distribuída parte do
princípio que o mesmo agente pode ser consumidor e produtor de energia (prosumers). Nesse
modelo, os fluxos se tornarão, cada vez mais, bidirecionais (LOSEKANN e HALLACK, 2018).
Conforme Freitas e Hollanda (2015), inicialmente, o abastecimento de energia elétrica era feito
em corrente contínua e em pequena escala, próximo ao centro de consumo. Com o passar dos
anos, com o advento da corrente alternada, viabilizou-se a transmissão de eletricidade por
grandes distâncias. A dimensão dos projetos em eletricidade aumentou, resultando em ganhos
de escala e redução dos custos marginais. Com a expansão das distâncias, foram construídos
sistemas elétricos massivos, interconectados, consistindo em imensas redes de transmissão e
distribuição. A segurança no abastecimento era alcançada com a otimização da operação desses
grandes sistemas. Na última década, inovações tecnológicas, mudanças econômicas, e também
uma regulação ambiental mais restritiva resultaram em uma renovação do interesse pela
Geração Distribuída (GD).
A Geração Distribuída (GD) é caracterizada pela instalação de geradores de pequeno porte,
normalmente a partir de fontes renováveis ou mesmo utilizando combustíveis fósseis,
localizados próximos aos centros de consumo de energia elétrica (ANEEL, 2016). Apesar da
reconhecida economia de escala das fontes tradicionais de geração elétrica, recentemente, as
tecnologias têm evoluído para incluir potências cada vez menores, podendo assim se tornar
distribuídas.
De acordo com Losekann e Hallack (2018), a interação entre fotovoltaica centralizada e
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descentralizada é complexa. Os dois tipos de geração competem, pois a escolha da implantação
de solar descentralizada é feita comparando o custo final para o consumidor em produzir a
própria energia ou comprar da rede. Por outro lado, os investimentos em cada tipo de geração
podem ser observados como complementares, uma vez que grande parte da tecnologia
empregada é similar. Logo, um aumento do consumo de energia fotovoltaica – centralizada ou
descentralizada – pode gerar aumento da escala, maior aprendizado e queda dos custos dos
equipamentos.
Algumas das vantagens da GD sobre a geração central, conforme ANEEL (2016), são a
economia de investimentos em transmissão; a redução das perdas nesses sistemas, o que
melhora a estabilidade do serviço de energia elétrica; o baixo impacto ambiental; e a
diversificação da matriz energética. Por outro lado, há também algumas desvantagens
associadas à energia descentralizada, como: o aumento da complexidade de operação da rede,
a dificuldade na cobrança pelo uso do sistema elétrico, a eventual incidência de tributos e a
necessidade de alteração dos procedimentos das distribuidoras para operar, controlar e proteger
suas redes.
A GD pode incluir diferentes fontes de energia; no entanto, são as características da energia
solar fotovoltaica que vêm aumentando a importância dessa forma de geração, principalmente
pela facilidade na instalação e pela simplicidade de operação e manutenção. A evolução desta
fonte tem sido bastante impulsionada pela constante redução de preços dos módulos
fotovoltaicos no mercado internacional, principal insumo para tais sistemas. No entanto, ainda
carecem de incentivos para a sua adoção em maior escala.
A GD é um dos temas mais discutidos no âmbito do planejamento energético no mundo e é
apontada como o futuro da produção de energia elétrica (FREITAS e HOLLANDA, 2015). Em
países de mercados mais maduros, a GD é tida como alternativa à expansão de parques
centralizados e de grande porte, os quais apresentam grandes impactos socioambientais. Na
Alemanha, por exemplo, menos de 20% da energia solar é centralizada. No entanto, na América
Latina, em que os leilões têm sido os impulsionares dessa tecnologia, a energia descentralizada
ainda é pouco representativa. Conforme Losekann e Hallack (2018), a importância de cada tipo
de geração varia substancialmente de país para país, chamando atenção para o fato de que os
mecanismos de incentivos governamentais podem ser um aspecto central na escolha do tipo de
tecnologia solar implementada.
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Em um mercado incipiente, em um primeiro momento, os incentivos atuam na inserção e
desenvolvimento, com o objetivo do alcance da competitividade após um determinado período.
Com a busca da segurança energética e com as metas de redução de emissões de gases de efeito
estufa, diversos países têm direcionado seus incentivos para a diversificação de sua matriz
energética, com a inserção de novos tipos de tecnologias por meio da GD. Segundo Freitas e
Hollanda (2015), existem diversas opções de políticas de incentivo à geração distribuída a serem
consideradas. Políticas de incentivo ligadas à tarifa, como a Feed-in-Tariff, comuns em países
europeus e asiáticos, e o Net Energy Metering, nos EUA, têm sido as mais utilizadas,
frequentemente combinadas com incentivos fiscais. Em alguns locais, como a Índia, utilizamse ainda os Certificados de Energias Renováveis (Renewables Energy Certificates).
As Feed-in-Tariff são tarifas estabelecidas em contratos de longo prazo, maiores que 15 anos,
para a geração por fonte renovável de energia em uma propriedade, independentemente de sua
utilização (autoconsumo ou exportação). O valor da tarifa (em unidades monetárias por kWh)
é estabelecido com base no custo de geração, a depender da fonte, do tipo de instalação etc. O
incentivo à produção de energia vem do fato de que o valor pago pela energia exportada para a
rede é maior que o da energia comprada da distribuidora. Já o Net Energy Metering, aplicado
em alguns estados dos EUA, promove um tipo de incentivo diferente. Nessa modalidade de
política, proprietários ou usuários de sistemas fotovoltaicos recebem créditos (em kWh) pela
energia excedente injetada na rede local, que podem ser descontados de sua conta de energia
em outras ocasiões, quando a unidade geradora não produzir energia suficiente para o
autoconsumo. No Brasil, foi adotado este tipo de política, o que será detalhado mais adiante.
Outra possibilidade é a certificação pela utilização de energias renováveis, aplicada também em
alguns estados dos EUA. Os Renewables Energy Certificates são títulos negociáveis que
representam a certificação de que determinada energia foi gerada por meio de uma fonte
renovável. Os compradores podem selecionar os certificados de acordo com a fonte energética
e com o local da geração renovável. O mercado para esses certificados foi criado a partir de
requerimentos da legislação de alguns estados de que parte da eletricidade de empresas de
energia fosse suprida por fontes renováveis (compliance markets). No Brasil, algumas
entidades65 lançaram iniciativas nesse sentido, porém, ainda não há um mercado instaurado de
comercialização deste tipo de certificação (FREITAS e HOLLANDA, 2015).
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Como é o exemplo da certificação do Instituto IDEAL (Instituto para o Desenvolvimento de Energias
Alternativas na América Latina), o Selo Solar, que assegura que o agente consome um nível mínimo de energia
solar.
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No Brasil, a regulamentação da GD conectada à rede é recente. Como resultado de um processo
de consulta e participação política na regulamentação do setor elétrico, a ANEEL regulamentou
em 2012, por meio da Resolução Normativa nº 482, a micro e a minigeração distribuída de
energia elétrica. Essa Resolução estabeleceu o Sistema de Compensação de Energia Elétrica
(Net Metering). Nesse arranjo, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica
a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada66 e inclusive fornecer o excedente para a
rede de distribuição de sua localidade. Assim, a energia ativa injetada por unidade
consumidora/produtora distribuída é cedida, por meio de um empréstimo, à distribuidora local
e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa. Os créditos de energia
elétrica gerados continuam válidos por sessenta meses.
Anteriormente à REN 482/2012, qualquer consumidor interessado em instalar um sistema de
geração em sua residência para abastecer o total do seu autoconsumo, e que dependesse de uma
fonte de energia intermitente, como solar ou eólica, teria que dispor de um sistema de estocagem
de energia, o que, em muitos casos, inviabilizava os projetos. Conforme Freitas e Hollanda
(2015), esse sistema de estocagem serviria como um backup quando o sistema não estivesse
gerando energia. Com a REN 482/2012, este sistema de estocagem seria a própria rede de
distribuição, pois, quando não houver oferta de energia a partir do micro ou minigerador, a rede
de distribuição abastece a unidade de consumo. Além disso, ainda há o sistema de compensação,
em casos de sobreprodução, o que torna o projeto ainda mais viável economicamente.
Conforme ANEEL (2016), para efeitos de diferenciação, a microgeração distribuída refere-se a
uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75
quilowatts (kW), enquanto que a minigeração distribuída diz respeito às centrais geradoras com
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a fonte hídrica,
ou 5 MW para as demais fontes.

A seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional
– PRODIST estabelece os procedimentos para acesso de micro e minigeração distribuída ao sistema de
distribuição. Para que a central geradora seja caracterizada como micro ou minigeração distribuída, são
obrigatórias as etapas de solicitação e de parecer de acesso. A solicitação de acesso é o requerimento formulado
pelo acessante (consumidor), e que, uma vez entregue à acessada (distribuidora), implica o atendimento de acordo
com a ordem cronológica.
66

78

Ademais, a Resolução Normativa nº 482/2012 permite a instalação de GD em locais diferentes
do ponto de consumo, podendo usar no local de geração ou outras unidades previamente
cadastradas dentro da mesma área de concessão e caracterizada como autoconsumo remoto,
geração compartilhada ou integrante de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras
(condomínios)67. Essas opções abrem oportunidades de modelos de negócios diferenciados para
a implantação de GDs (ANEEL, 2016).
O acompanhamento da implantação da Resolução nº 482/2012, realizado pela ANEEL nos
últimos anos, permitiu identificar diversos pontos da regulamentação que necessitavam de
aprimoramento. Dessa forma, com o objetivo de reduzir os custos e o tempo para a conexão da
micro e minigeração, aumentar o público alvo e melhorar as informações na fatura, a ANEEL
realizou Audiência Pública que culminou com a publicação da Resolução Normativa nº
687/2015, a qual revisou a REN nº 482/2012 e a seção 3.7 dos Procedimentos de Distribuição
de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST.
Apesar dos avanços dos últimos anos, Freitas e Hollanda (2015) afirmam que os incentivos ao
desenvolvimento do mercado de micro e minigeração distribuída no Brasil, e mesmo as regras
para o seu funcionamento, ainda precisam ser aprimorados. Questões de ordem regulatória e
tributária podem representar entraves para o mercado brasileiro.

Segundo ANEEL (2016), tais modalidades são definidas da seguinte forma: a geração compartilhada é
caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da mesma área de concessão ou permissão, por meio de
consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com micro ou
minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas quais a energia excedente será
compensada; já o autoconsumo remoto é caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma
Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua unidade consumidora com micro ou
minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou
permissão, nas quais a energia excedente será compensada; e, por fim, o empreendimento com múltiplas unidades
consumidoras (condomínios) é caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma independente, no qual
cada fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações para atendimento das
áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio ou do
proprietário do empreendimento, com micro ou minigeração distribuída, e desde que as unidades consumidoras
estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas.
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O Convênio ICMS nº 16/201568 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) foi uma
importante medida, pois autorizou os Estados que a ele aderirem a concederem isenção do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a energia elétrica
fornecida pela distribuidora à unidade consumidora por meio da micro e minigeração
distribuída. Com a medida, houve uma efetiva correção da distorção gerada pela cobrança de
ICMS pelo consumo bruto, sem considerar a energia injetada na rede, como era realizado
anteriormente. Atualmente, todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal já aderiram ao
convênio.
Outra questão ainda relevante refere-se ao custo da tecnologia. Mesmo que venha caindo ao
longo do tempo69, a instalação de um sistema fotovoltaico ainda requer um desembolso
significativo de recursos. Freitas e Hollanda (2015) afirmam que a disponibilização de uma
linha de financiamento de sistemas fotovoltaicos conectados à rede por meio de taxas de juros
atrativas poderia fazer com que o mercado se desenvolvesse de maneira mais acelerada. Além
disso, a análise de viabilidade técnico-econômica é bastante complexa. São inúmeros fatores
que entram na contabilização, o que pode ser visto como algo que repele o interesse no
investimento em energia fotovoltaica para a microgeração, fatores ainda mais relevantes quando
se considera o público da agricultura familiar.
Nesse sentido, um importante mecanismo de integração entre a micro e minigeração distribuída
e a política de desenvolvimento agrário é o crédito rural. Atualmente, há uma linha de crédito
específica para investimento em energia renovável e sustentabilidade ambiental para a
agricultura familiar, o Pronaf Eco. A linha de financiamento é voltada para projetos sustentáveis
que visam à recuperação e conservação ambiental, e tem a finalidade de implantar, entre outros,
tecnologias de energia renovável, como o uso da energia solar, da biomassa, eólica, miniusinas
de biocombustíveis e a substituição de tecnologia de combustível fóssil por renovável nos
equipamentos e máquinas agrícolas, para melhoria da capacidade produtiva da propriedade.
O Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central do Brasil (Bacen), em seu capítulo 10,
seção 1670, estabelece as condições para acesso ao Pronaf Eco. Conforme as normas estipuladas
pelo Bacen, a taxa de juros para o financiamento de projetos de energia solar fotovoltaica rural
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https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/CV016_15
De acordo com a ANEEL, o preço médio dos painéis solares teve uma redução de 43% apenas entre 2014 e
2019. Em 2015, o tempo de retorno do investimento (payback) em Geração Distribuída era de 7 anos. Em 2019, o
tempo de retorno reduziu para 4,5 anos. Atualmente, a vida útil dos painéis solares é de 25 anos.
70
https://www3.bcb.gov.br/mcr/manual/09021771806f4fe1.htm
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e outros tipos de tecnologia que se enquadrem no Pronaf Eco é de 3% ao ano, com prazo para
reembolso de até 10 anos e 5 anos de carência. O limite de crédito é de até 165 mil reais e o
mesmo solicitante pode requerer um segundo financiamento, desde que tenha efetuado o
pagamento de ao menos 3 parcelas do primeiro e apresente o laudo da assistência técnica que
ateste a situação de regularidade do empreendimento financiado e capacidade de pagamento.
Além do Pronaf Eco, existem, ainda, outras linhas de crédito que podem ser acessadas para a
aquisição de equipamentos de energias renováveis, como é o caso do Pronaf Agroindústria (que
é voltado para pessoa física e também para cooperativas da agricultura familiar71, as quais têm
limite de crédito de até R$ 35 milhões, de acordo com o projeto técnico e o estudo de viabilidade
econômico-financeira do empreendimento, a juros de 4,6% a.a. e prazo de reembolso de até 10
anos, e 3 de carência).
Mesmo com tais condições vantajosas, os dados disponibilizados pela Matriz de Dados do
Crédito Rural do Banco Central do Brasil72 demonstram que, em 2018, a quantidade de acessos
ao Pronaf Eco para a “implantação de tecnologias de energia renovável, ambiental e pequenas
aplicações hidroenergéticas” foi de apenas 510 projetos, num montante total de R$ 38,1
milhões. A Matriz não disponibiliza o detalhamento de quais foram os equipamentos adquiridos
dentro dessa categoria, apenas o agregado, e é possível que equipamentos de energias
renováveis apareçam em outras categorias, como eletrificação rural, máquinas, agroindústria,
entre outros, mas conclui-se, de maneira geral, que é necessário ampliar a divulgação das linhas
de financiamento acessíveis aos agricultores familiares. Os agentes de assistência técnica e
extensão rural, os burocratas de nível de rua das políticas públicas de desenvolvimento agrário,
têm papel preponderante ao orientar os agricultores familiares quanto à análise de viabilidade
técnica e econômica dos projetos pleiteados.
Como gargalo, há ainda o potencial impacto da ampliação da penetração da micro e minigeração
distribuída no fluxo de caixa e tarifas das distribuidoras, o que, de acordo com Freitas e
Hollanda (2015), representa, possivelmente, o principal obstáculo à sua adoção em larga escala.
Segundo os autores, o atual modelo regulatório e de negócios do setor elétrico
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Consideram-se cooperativas (singulares ou centrais) da agricultura familiar, conforme a Lei nº 11.326/2006,
aquelas que comprovem que, no mínimo, 60% de seus participantes ativos são beneficiários do Pronaf,
comprovado pela apresentação de relação com o número da DAP ativa de cada cooperado e que, no mínimo, 55%
da produção a ser beneficiada, processada ou comercializada são oriundos de cooperados enquadrados no Pronaf,
e cujo projeto de financiamento comprove esses mesmos percentuais quanto ao número de participantes e à
produção a ser beneficiada, processada ou comercializada referente ao respectivo projeto.
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https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/micrrural
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privilegia ganhos de escala e não oferece incentivos às distribuidoras para promover a
ampliação desse tipo de geração. Com a diminuição da carga devido ao incremento de sistemas
fotovoltaicos conectados à rede, as distribuidoras podem ter uma redução nas receitas, levando
a um potencial desequilíbrio tarifário. Os autores afirmam que é fundamental que haja no
arcabouço regulatório incentivos para que as distribuidoras busquem promover a maior inserção
da micro e minigeração distribuída entre os seus consumidores.
Nesse contexto complexo, a ANEEL decidiu abrir consulta pública73 para receber contribuições
até 30 de novembro de 2019 à proposta de revisão da Resolução Normativa 482/2012 referente
às regras aplicáveis à micro e minigeração distribuída. A revisão da norma em 2019 foi prevista
em 2015, quando da publicação da resolução 687/2015, que alterou a resolução 482/2012. A
proposta em consulta pública sugere alterações ao modelo do sistema de compensação de
créditos (net metering), com a justificativa de que, atualmente, os consumidores que não têm
GD pagam o uso da rede e os encargos daqueles que usam o sistema.
A partir da publicação da nova norma, estabelece-se que os novos entrantes que utilizem a GD
deverão iniciar o pagamento dos custos de rede já em 2020, e os encargos deverão ser pagos
quando a capacidade instalada de GD no país chegar a 5,9 GW ou em 2030, o que vier primeiro.
Já para quem já utiliza a GD, os custos de rede e encargos deverão ser pagos a partir de 2031.
A aprovação da proposta está prevista para o primeiro semestre de 2020.
A proposta causou grande repercussão no setor e entre os consumidores. De acordo com o
Presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), Rodrigo
Sauaia74, “A proposta apresentada pela ANEEL surpreendeu o setor e está visivelmente
desbalanceada e desfavorável para a GD no Brasil. A agência desconsiderou diversos
benefícios da geração distribuída solar fotovoltaica aos consumidores e à sociedade brasileira,
no setor elétrico, na economia e ao meio ambiente, dentre eles a postergação de investimentos
em transmissão e distribuição de eletricidade, o alívio nas redes pelo efeito vizinhança, a
geração de empregos, a diversificação da matriz elétrica e a redução de gases de efeito estufa
e poluentes, entre diversos outros.” De acordo com a ABSOLAR, a mudança proposta pela
ANEEL pode reduzir em mais de 60% a economia do cidadão que investe na geração de sua
própria energia elétrica renovável.
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https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/id/19367207
http://www.absolar.org.br/noticia/noticias-externas/mudanca-regulatoria-traz-desequilibrio-ao-consumidor-deenergia-solar-da-geracao-distribuida.html
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O desafio da ANEEL, nestas circunstâncias, é garantir a alocação justa de custos, sem impactar
no avanço da geração distribuída no país.
Por fim, há que se considerar a diferença de incentivos e subsídios no financiamento da energia
centralizada e descentralizada. Losekann e Hallack (2018) chamam atenção para o fato de que,
como os preços da GD dependem do preço final da energia, que varia ao longo do tempo,
enquanto a solar centralizada depende de leilões, cujos preços são fixados por leilões de longo
prazo, há o risco de remuneração menor que a primeira.
Mesmo com estes gargalos, há um crescimento exponencial da GD no Brasil. De acordo com
dados da ANEEL de fevereiro de 2019, há 674,4 MW de potência instalada em GD, sendo que
84% desse total vem de fonte solar. Já em termos de número de instalações, a energia solar
fotovoltaica representa aproximadamente 99% do total. O gráfico abaixo ilustra o aumento
vertiginoso no número acumulado de conexões à rede e no número acumulado de consumidores
que recebem créditos.
Gráfico 5 – Nº acumulado de conexões à rede e nº acumulado de consumidores que
recebem créditos

Fonte: www.aneel.gov.br/geracao-distribuida. Dados atualizados em jun/2019.

Atualmente, o tipo de consumidor que mais adota a GD solar são os consumidores residenciais
de alta renda. Segundo ANEEL (2017), 79,5% das GDs são residenciais, seguidas do setor
comercial (15%). O segmento rural soma apenas 2,1% das GDs, o que se coaduna com a
informação anterior de que as linhas de crédito para agricultores familiares específicas para a
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aquisição de equipamentos de energias renováveis ainda estão sendo subutilizadas. O gráfico
abaixo ilustra a participação das classes de consumidores na GD.

Gráfico 6 – Classes de consumidores que adotam a GD

Fonte: Nota Técnica n° 0056/2017-SRD/ANEEL

De acordo com Losekann e Hallack (2018), isso pode ser entendido em parte como
consequência do Sistema de Compensação brasileiro, uma vez que o retorno financeiro do
empreendimento está relacionado com o preço que o consumidor deveria pagar pela energia se
tivesse consumido da rede. Assim, o retorno é maior para aqueles que pagam maiores tarifas,
que são os consumidores residenciais.
Quanto às informações relacionadas ao meio rural, o Censo Agropecuário de 200675
disponibilizou dados referentes ao uso e à geração de energia elétrica no próprio
estabelecimento agropecuário. Os dados trazem informações relevantes, mas salienta-se que,
em 2006, o marco regulatório da Geração Distribuída, delimitado pela Resolução Normativa
482/2012, ainda não havia sido estabelecido.
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A única questão relacionada à energia no Censo Agropecuário de 2017 foi relacionada à existência ou não de
energia elétrica no estabelecimento agropecuário. Não foram realizadas perguntas sobre a geração de energia no
próprio estabelecimento.
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De acordo com os dados, foram contabilizados, em 2006, um total de 5.175.489
estabelecimentos agropecuários, dos quais 68,1% atestaram possuir energia elétrica obtida de
pelo menos uma modalidade (gerada no estabelecimento, obtida por cessão ou comprada de
distribuidora). O Censo registrou a possibilidade de ocorrência de mais de uma modalidade na
mesma propriedade. A energia elétrica comprada de distribuidora estava presente em 3.258.676
estabelecimentos agropecuários brasileiros (cerca de 92,4% do total com energia); em 7,7%
havia energia elétrica obtida por cessão, e em apenas 2,1%, correspondendo a 75.457
estabelecimentos agropecuários, a energia elétrica era gerada na própria propriedade.
Sobre este aspecto, de acordo com IBGE (2006)76, a Região Nordeste se destacou em relação
ao conjunto de estabelecimentos agropecuários brasileiros que praticam a geração de energia
elétrica na propriedade: seus 32.667 estabelecimentos correspondiam a 43,3% do total.
Seguem-se, a Região Norte com 38,1%, Centro-Oeste com 9,2%, e Sudeste e Sul, com 6,6% e
2,8%, respectivamente.
Quanto à fonte de geração de energia no estabelecimento, o Censo Agropecuário 2006 já
revelava a tendência pela obtenção por meio da captação de luz solar, em 42,7% dos
estabelecimentos rurais brasileiros. Seguiam-se a queima de combustíveis, com 40,6%, e a
energia obtida por ação hídrica, em 9,4% dos estabelecimentos geradores. A geração de energia
elétrica por meio de captação do vento – a então menos expressiva das modalidades – estava
presente em 273 estabelecimentos agropecuários brasileiros, destacando-se a Região Nordeste
com 60,4% destas unidades geradoras. A tabela abaixo resume os dados referentes à energia
elétrica utilizada pelos estabelecimentos agropecuários, de acordo com o Censo Agropecuário
2006.
Tabela 1 - Energia elétrica utilizada pelos estabelecimentos agropecuários, por tipo de
fonte – Brasil, 2006
Externa
Comprada

Gerada no estabelecimento

Obtida por
Total*
cessão

3.258.676 270.293

Por energia
solar

3.526.330 32.217

Pelo vento Por energia
(eólica)
hidráulica

Por queima de
combustíveis

Outra
fonte

273

30.669

6.321 75.457

7072

Total*

*Inclusive os que declararam mais de um tipo.
Fonte: Censo Agropecuário 2006
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https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/51/agro_2006.pdf
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Losekann e Hallack (2018) afirmam que, atualmente, do ponto de vista estrutural, o desenho de
mercado deve evoluir para compatibilizar uma massiva introdução das renováveis e dos
chamados prosumers. Nesse modelo, a flexibilidade deve ser valorizada, permitindo a interação
entre a geração dos prosumers, a geração centralizada, as preferências dos consumidores e o
uso dos sistemas de rede e de confiabilidade de suprimento. Cabe ressaltar, ainda, que a solução
não deve onerar excessivamente as tarifas de consumo a partir da rede.
A geração na ponta, principalmente a geração fotovoltaica, pode ser uma opção viável para
complementar a matriz elétrica, potencialmente reduzir investimentos de expansão de malhas
de transmissão e distribuição, e aumentar a capacidade produtiva de estabelecimentos rurais.
Contudo, apesar do Sistema de Compensação de Energia, vigente a partir da REN 482/2012, a
entrada desse tipo de geração ainda depende do aprimoramento de múltiplos fatores.
Nesse sentido, tramitam alguns projetos de lei no legislativo para o incentivo ao setor. O
levantamento das atividades do poder legislativo registra um histórico importante das
iniciativas de políticas públicas no que se refere à micro e minigeração distribuída. Algumas
iniciativas trazem propostas disruptivas para o setor, como é o caso da comercialização da
energia gerada no âmbito da micro e minigeração distribuída.
De acordo com Prado (2014), é relevante que se conheçam os projetos do legislativo, pois, sem
a construção de uma agenda comum entre poderes, não se melhoram os instrumentos existentes,
e o legislador acaba propondo novos encargos ou tributos, em paralelo a uma ação em
andamento ou, ainda, suprimindo uma política, implicando na sua descontinuidade. O autor
sugere que o poder executivo possa construir e realimentar uma agenda política com o poder
legislativo, por meio, por exemplo, das comissões permanentes de infraestrutura em energia e
pelo acompanhamento dos seus resultados. Apresentamos no Anexo I desta dissertação as
iniciativas de projetos de lei da Câmara dos Deputados e do Senado relacionados ao setor da
micro e minigeração distribuída.
O intuito deste capítulo foi apresentar um instrumento da política energética brasileira recente
e com grande potencial de expansão, para verificar possíveis gargalos e pontos de convergência
com instrumentos da política de desenvolvimento agrário. De maneira ampla, as informações
apresentadas nesta dissertação tiveram o objetivo de subsidiar na formação do arcabouço
necessário para que se analise a convergência entre políticas de diferentes setores, com base na
literatura de políticas públicas. O próximo capítulo apresenta as considerações finais e as
limitações do estudo ora apresentado.
86

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil tem posição privilegiada no mundo quanto ao potencial de aproveitamento de fontes
limpas de energia. Contudo, por uma série de fatores, ainda caminha lentamente para a
disseminação de fontes alternativas não hidráulicas. Quando se considera o agricultor familiar,
mesmo com tais tecnologias sendo perfeitamente adequadas para que o produtor incremente
sua capacidade produtiva e tenha uma série de outras vantagens que melhorem sua qualidade
de vida, verifica-se que a utilização de energia limpa por estes produtores ainda está distante de
alcançar seu potencial.
Ademais, a questão rural é ainda mais relevante ao se abordar o tema energia, tendo em vista
que vários programas de eletrificação rural foram implantados no passado, contando com
diferentes desenhos de aplicação e resultados, mas, mesmo apesar desses esforços, ainda há
registros de mais de 830 mil estabelecimentos agropecuários que não utilizam energia elétrica
no Brasil. Faz-se necessário, portanto, analisar as causas da atual não convergência e integração
entre as políticas públicas de fomento a energias renováveis e as políticas públicas voltadas para
o segmento da agricultura familiar.
A principal fonte de energia elétrica no Brasil é a hidráulica, e, por isso, considera-se que o país
tem uma matriz energética renovável e limpa. Contudo, verifica-se que importantes
externalidades negativas não são contabilizadas nas análises de custo-benefício destes grandes
empreendimentos A análise dos impactos sociais e ambientais do setor de energias renováveis
também revela falhas de mercado, como as mudanças climáticas, a escassez de água e o não
atendimento a grande parcela da população pelo Sistema Interligado Nacional. Assim, ações
governamentais são imprescindíveis para mitigar tais problemas públicos, e, a partir do
momento em que outras questões relevantes vão sendo solucionadas, acena-se com a
possibilidade de reverter o quadro de dependência de hidrelétricas e fontes não-renováveis,
concatenado ao objetivo de promover o desenvolvimento rural sustentável e a consequente
melhoria da qualidade de vida para agricultores familiares.
Desta primeira conclusão, a da relevância de que haja políticas públicas que fomentem a
utilização de energias renováveis para agricultores familiares, parte-se para a análise do
arcabouço teórico que demonstre quais elementos na literatura são relevantes para o êxito na
implementação de tal política.
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Uma outra conclusão, relativa ao aspecto da intersetorialidade, é a de que, como trata-se do
objetivo de analisar a convergência e integração da política agrária e a energética, duas políticas
distintas, já bem institucionalizadas, com marcos normativos estabelecidos, e com órgãos do
governo completamente heterogêneos em termos de estruturas administrativas, as estratégias
de integração e os problemas derivados da existência de demasiada institucionalização prévia
devem ser mais detidamente analisados, tendo em vista que a coordenação intersetorial é um
aspecto central e faz parte da própria natureza da política a ser implementada.
Nesse sentido, a análise das capacidades estatais traz importantes elementos de destaque para a
convergência das políticas, como é o caso da interação intersetorial entre atores estatais e não
estatais, fator que aumenta as capacidades estatais e resulta em inovação na política pública, o
que é totalmente relevante dadas as características do tema energias renováveis.
Na análise da implementação, a matriz de Matland também forneceu elementos importantes a
serem avaliados quando da construção de uma política pública. Percebe-se que a pauta das
energias renováveis aparece na agenda governamental, mas há dúvidas quanto à priorização do
segmento da agricultura familiar no contexto atual, o que é evidenciado de diversas maneiras.
Assim, há certo conflito na fase do ciclo de políticas públicas da agenda e também com a
distribuição dos recursos, sendo necessárias estratégias de resolução de conflitos e para dar
visibilidade à relevância do tema agricultura familiar. Outro ponto importante levantado com a
matriz de Matland é que, como há certo grau de ambiguidade no uso das novas tecnologias de
energias renováveis, seria importante fomentar estratégias como a implantação de unidades
técnicas demonstrativas, nas quais se analisasse a viabilidade técnica e econômica dos projetos.
Ademais, outro aspecto muito relevante que não foi abordado neste trabalho é o fato de o Brasil
ser um país com dimensões continentais e com regiões muito distintas entre si, o que faz com
que qualquer política pública de âmbito nacional deva analisar cuidadosamente os aspectos da
territorialidade e dos arranjos federativos, com a proposição de soluções para lidar com as
discrepâncias regionais do território nacional.
Não obstante a análise deste trabalho tenha tido enfoque na contemporaneidade, particular
ênfase foi dada ao estudo dos aspectos históricos que moldaram as atuais políticas públicas nas
áreas foco desse trabalho. A descrição de alguns fatores históricos justifica-se pelo fato de que
estudar os acontecimentos passados significa essencialmente olhar para trás, com base nos
problemas e indagações do presente, com o devido cuidado de compreender as características
de outros tempos e espaços em sua especificidade, a fim de tentar compreender o tempo atual.
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Passando à análise contemporânea, cabe a ressalva de que, estando o momento atual em
processo de construção, algumas de suas características ainda são difusas.
De acordo com a abordagem incrementalista das políticas públicas, devido às limitações que o
formulador de políticas públicas encontra, ele se vale de uma sucessão de mudanças
incrementais, de forma que a experiência adquirida anteriormente representa a fonte de
conhecimentos mais utilizada, com a ressalva de que, no entanto, uma sequência de passos
incrementais pode possuir grande capacidade de alteração da realidade.
Assim, no âmbito do conceito de path dependence, foram apresentadas as principais políticas
públicas nas áreas de agricultura familiar, eletrificação rural e energias renováveis das últimas
décadas. O aprendizado adquirido é importante para proposições futuras. Percebeu-se a vasta
multiplicidade de fatores que influenciam uma política pública a atingir seus objetivos. Por
exemplo, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel tem um arranjo institucional
muito interessante, que envolve diversos entes governamentais, o setor empresarial e os
agricultores familiares. É uma política pública consolidada de inserção do biodiesel na matriz
energética brasileira com inserção da agricultura familiar na dinâmica deste agronegócio.
Contudo, foi desenhado com a expectativa de promover o desenvolvimento regional, fator que
acabou não se concretizando plenamente por uma série de fatores exógenos, o que não dilui os
benefícios da política para a agricultura familiar.
Alguns instrumentos de convergência entre algumas das políticas públicas apresentadas, e que
deveriam ser melhor analisados numa análise futura, são: o cooperativismo e associativismo da
agricultura familiar, o envolvimento do público beneficiário na implantação das políticas, os
arranjos intersetoriais envolvendo diversos órgãos, incentivos tributários, entre outros.
Um aspecto relevante na análise é o relativo à superposição de iniciativas. Assim, uma questão
mais central do que a maior disponibilização de recursos é como alocá-los de maneira mais
eficiente, garantindo justiça social a segmentos historicamente relegados a segundo plano pelo
governo, em termos de política creditícia e agrária.
Outro desafio governamental é incentivar a inclusão do agricultor familiar na chamada
“Agricultura 4.0”, a revolução tecnológica no campo por meio de inovações, já em curso, e na
qual se insere a questão das energias renováveis. Nesse sentido, é preciso a convergência,
adequação e consistências entre os objetivos de políticas energética, ambiental, industrial,
tecnológica, e outras, para viabilizar o uso dessas tecnologias a parcela cada vez maior da
população. O capítulo 5 se propôs a apresentar o panorama da micro e minigeração distribuída
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por meio de fonte solar fotovoltaica no Brasil, tema recente, mas com um grande potencial de
se tornar cada vez mais relevante para os diversos segmentos. Cabe ressaltar que a ampliação
da oferta de crédito e a continuada redução no preço da energia solar fotovoltaica são
fundamentais para democratizar o acesso à tecnologia aos consumidores. Dessa forma, tal
tecnologia carece de aprimorar seus mecanismos de incentivo, como políticas fiscais e
tributárias, para que possa alcançar seu potencial e tornar-se mais acessível para a população
brasileira.
Foi apresentado um anexo com as principais propostas do legislativo para a micro e minigeração
distribuída. Algumas proposições trazem ideias disruptivas a serem analisadas com mais
acurácia, e outras demonstram desarmonia entre quem executa (poder executivo) com quem
exara as políticas (poder legislativo). Isto é, o ciclo da política pública não se completa, faltam
elementos seja na identificação do problema para uma nova política ou na implementação,
avaliação e extinção de políticas existentes. Assim, faz-se necessário uma maior sinergia entre
os formuladores das políticas públicas dos diferentes Poderes.
Na elaboração do trabalho, não foram discutidas profundamente as lacunas que ainda precisam
ser preenchidas quanto à viabilidade técnico-financeira para agricultores familiares adquirirem
os equipamentos de energias renováveis. Diversos estudos apontam para a redução exponencial
de preço e já existem linhas de crédito vantajosas para a agricultura familiar, mas, no âmbito
micro, as realidades são muito distintas entre si e cada caso é um caso. Foge ao escopo do
trabalho também apresentar o desenho e os limites de uma política pública que integre as
políticas setoriais, contudo, espera-se que o trabalho tenha contribuído ao demonstrar diversos
elementos que trariam êxito à implementação desta política.
Nesse sentido, demonstra-se como muito oportuna a instituição pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), em junho de 2019, do Programa Bioconomia Brasil, a ser
executado no âmbito da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, e que tem como
um dos eixos temáticos “energias renováveis para a agricultura familiar”, com o objetivo de
promover a geração e aproveitamento econômico e produtivo das fontes de energias renováveis,
em especial a solar fotovoltaica, tanto para autoconsumo quanto para geração distribuída,
contribuindo para o desenvolvimento sustentável, geração de renda e inclusão produtiva no
meio rural.

Com base no que foi exposto, portanto, espera-se que alguns importantes parâmetros para uma
política ampla possam servir de subsídio para o êxito na implementação de uma política com
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tal finalidade. Entretanto, deve-se ressaltar que grandes mudanças tendem a responder apenas
lentamente e, por vezes, de forma defasada; portanto, a continuidade das políticas públicas é a
chave para o seu sucesso. A conclusão central do trabalho é que é preciso buscar convergências
e articulação para seguir pondo em prática mudanças nas políticas setoriais que tornem possível
para o Brasil superar os desafios que enfrenta.
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ANEXO I – PROJETOS DE LEI RELACIONADOS À MICRO E MINIGERAÇÃO
DISTRIBUÍDA
Autoridade

Partido/Estado

Projeto de Lei

Ementa

CD

PP/PI

PL 4530/2019

CD

PP/PE

PLP 207/2019

CD

PP/PE

PL 4733/2019

CD

PSL/RS

PL 3830/2019

CD

PT/PI

PL 1156/2019

CD

PSL/RJ

PL 1961/2019

CD

PTB/PA

PL1752/2019

CD

PSL/RR

PL 4883/2019

CD

PSD/BA

Permite a venda do excedente de
energia elétrica produzida por
microgeração e minigeração
distribuída.
Isenta do ICMS as operações de
compensação de energia elétrica na
microgeração e na minigeração
distribuída doméstica.
Altera a Lei nº 11.977, de 2009, para
incluir nas unidades habitacionais do
Programa Minha Casa, Minha Vida a
possibilidade de financiamento de
equipamentos de microgeração e de
minigeração de energia elétrica
fotovoltaica ou eólica, destinados a
suprir a demanda de energia elétrica da
residência ou do condomínio e/ou
permitir o abatimento no valor das
prestações mensais.
Dispõe
sobre
o
estímulo
a
investimentos em geração de pequeno
porte que utiliza fonte renovável de
energia elétrica e autorização para
consumidores
comercializarem
excedentes de energia elétrica por ele
produzidos, e dá outras providências.
Dispõe acerca da valoração da energia
elétrica ativa injetada na rede de
distribuição por microgeração
ou minigeração distribuída.
Dispõe sobre financiamento de projetos
de geração de energia elétrica de
origem fotovoltaica.
Dispõe sobre medidas para fomentar as
fontes alternativas renováveis de
energia elétrica e altera a Lei nº 10.848,
de 15 de março de 2004.
Dispõe sobre o compartilhamento de
microgeração distribuída fotovoltaica
por até vinte consumidores pessoas
físicas associados por meio de contrato.
Esta lei dispõe sobre incentivos às
fontes renováveis de energia, pela
utilização de energia solar distribuída
de microgeração e minigeração.
Dispõe
sobre
mecanismos
de
compensação e comercialização de
energia
elétrica
por
unidades
consumidoras dotadas de infraestrutura
de microgeração e minigeração
distribuídas.

PL 5293/2019

CD

PSDB/RS

PL 3881/2019

CD

SD/DF

PL 10370/2018

CD

SD/MG

PL 7255/2017

CD

PHS/PE

Institui a Política Nacional de Energia
Solar Fotovoltaica -PRONASOLAR e
dá outras providências.
Altera as Leis nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, e nº 9.365, de 16 de dezembro
de 1996, para incentivar a aquisição de
sistemas fotovoltaicos para realização
de micro e minigeração distribuída de
energia elétrica.
Estabelece incentivos à geração
distribuída de energia elétrica a partir
da fonte solar.
Altera a Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, para incluir possibilidade
de movimentação da conta do
trabalhador no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS (para a
aquisição e instalação de
equipamentos para geração própria de
energia).
Altera a lei 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, que dispõe sobre o imposto de
renda das pessoas físicas, para
estabelecer incentivo para a compra e a
instalação
de
microgerador
e
minigerador de energia elétrica por
pessoa física.
Dispõe sobre o programa de incentivo
ao uso de energia solar e de outras
fontes renováveis em edificações
multifamiliares, comerciais ou mistas e
unifamiliares
em
condomínios
horizontais ou verticais e dá outras
providências.
Estabelece incentivos à geração
distribuída de energia elétrica a partir
de fontes renováveis.
Estabelece incentivos tributários para a
microgeração distribuída e para a
minigeração distribuída de energia
elétrica
Acrescenta dispositivo ao artigo 20 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
para permitir a movimentação da conta
vinculada do FGTS para aquisição e
instalação de equipamentos para
geração de energia elétrica pela
minigeração distribuída, pela
microgeração distribuída, e pela
geração fotovoltaica.
Institui o Programa de Financiamento
às Fontes Alternativas Renováveis de
Energia Elétrica - PROFFAREE.

PL 4503/2016
CD

PDT/ES

PL 6878/2017

CD

PDT/RS

PL 4671/2016

CD

PMDB/RJ
MDB/MA

CD

PHS/PR

e PL 4332/2016

PL 1610/2015
CD

PHS/PR
PL 1609/2015

CD

CD

PSB/MT
MDB/MA

PMDB/GO

e
PL 833/2015

PL 634/2015

101

CD

DEM/MT
PL 4529/2012

CD

PT/SC, PR/PE
e PPS/SP

PL 3924/2012

CD

PSD/SP

PL 2923/2015

CD

PSDB/MG

PL 3243/2015

CD

PSDB/MG
PL 2932/2015

SF

PT/AC

PLS 429/2016

SF

PCdoB/CE e PLS 48/2014
PCdoB/AM

SF

PSDB/PB

PLS 393/2012

Estabelece incentivos ao uso da energia
solar, altera as Leis nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995; nº 9.991, de 24 de
julho de 2000; nº 10.848, de 15 de
março de 2004; nº 11.977, de 7 de julho
de 2009, e dá outras providências.
Estabelece incentivos à produção de
energia a partir de fontes renováveis,
altera as Leis nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995; nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996; nº 9.648, de 27 de
maio de 1998; nº 9.991, de 24 de julho
de 2000; nº 10.848, de 15 de março de
2004; nº 11.977, de 7 de julho de 2009,
e dá outras providências.
Institui o Programa de Incentivo à
Geração Distribuída Renovável PGDIS e dá outras providências.
Institui o Programa Nacional de
Incentivo
à
Microgeração
e
Minigeração
Distribuída
Solar
Fotovoltaica (PROSOLAR GD).
Dispõe acerca do Plano Nacional de
Redes Elétricas Inteligentes, e altera a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
Estabelece condições gerais para o
acesso de microgeração e minigeração
distribuída à rede de permissionária e
concessionária
de
serviços
de
distribuição de energia elétrica e para a
comercialização do excedente de
energia.
Altera a Lei 10.438, de 26 de abril de
2002, para garantir incentivos à
autoprodução de energia elétrica a
partir da microgeração e minigeração
distribuída, que utilizem fontes com
base em energia hidráulica, solar,
eólica,
biomassa
e
cogeração
qualificada.
Estabelece condições para implantação
de microgeração e minigeração
distribuídas no sistema de distribuição
de energia elétrica e dá outras
providências.

