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RESUMO 

 

A geração de energia através de fontes renováveis tem, cada vez mais, tomado conta das 

discussões internacionais sobre desenvolvimento. Dessa forma, o presente trabalho teve como 

objetivo identificar e analisar, à luz dos modelos regulatórios atualmente vigentes, os 

impactos ambientais e socioeconômicos locais produzidos pela instalação de 

empreendimentos de geração de energia solar fotovoltaica, através de um estudo de caso da 

usina em processo de instalação na microrregião de Pirapora, território de desenvolvimento 

Norte de Minas Gerais. Tal abordagem levou em consideração, além dos aspectos 

regulatórios, todo o ciclo de vida da usina fotovoltaica de Pirapora, destacando os impactos 

verificados em cada uma das etapas de sua existência (planejamento, instalação, operação e 

desativação), bem como as expectativas e discursos locais sobre o tema. Tratou-se de uma 

pesquisa qualitativa do assunto, com análises pautadas em documentos, entrevistas, 

manifestações oficiais e visita de campo. Os resultados obtidos desconstroem, de certa forma, 

algumas expectativas e discursos sobre os benefícios socioeconômicos trazidos pela presença 

dessas usinas no longo prazo, e reafirmam sua importância no curto prazo, apesar de 

limitações inerentes a esse tipo de empreendimento quanto ao seu potencial gerador de 

desenvolvimento local. 

 

Palavras-chave: Energia Solar, Usina Fotovoltaica, Impactos Socioeconômicos, Impactos 

Ambientais, Desenvolvimento, Regulação, Microrregião de Pirapora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Renewable energy generation has increasingly taken hold of international discussions on 

development. In this sense, the objective of this study was to indentify and analize, based on 

current regulatory models, local environmental and socioeconomic impacts created by the 

installation of photovoltaic solar energy generation projects, by means of a case study: a solar 

power plant in process of installation in the microregion of Pirapora, a municipality in the 

northern territory of Minas Gerais. Such approach took into consideration, in addition to 

regulatory aspects, the entire life-cycle of the Pirapora photovoltaic plant, highlighting the 

impacts on each stage of its existence (planning, installation, operation and 

decommissioning), as well as local expectations and discourses related to it. The study 

entailed a qualitative research, with analyses based on documents, interviews, official 

speeches and a field visit. The results obtained somehow discourage or oppose some of the 

expectations and discourses about the socioeconomic benefits brought by these plants in the 

long term, while reaffirming their importance in the short term, despite inherent limitations of 

such type of endeavor in terms of its potential for local development. 

 

Keywords: Solar Energy, Photovoltaic Power Plant, Socioeconomic Impacts, Environmental 

Impacts, Development, Regulation, Microregion of Pirapora. 
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1 Introdução 

 

A geração energética através de fontes renováveis tem se mostrado, cada vez 

mais, uma área de grande relevância no cenário mundial. Tal fato está relacionado tanto com 

o aumento recente das demandas por energia, quanto com o processo internacional de 

reconhecimento da importância dos conceitos de desenvolvimento sustentável e preservação 

ambiental (TIBA; REIS; ALVES, 2014). 

 

Entre as diversas fontes alternativas de energia, a energia solar fotovoltaica 

(FV) assume posição de grande destaque, uma vez que reúne inúmeras vantagens em relação 

às demais. Isso se deve, principalmente, ao fato de que a luz solar apresenta poucos problemas 

de escassez em relação às outras formas de geração de energia, pois possui como fonte o 

próprio sol. Tal situação e a comparação com o potencial das demais fontes de energia podem 

ser verificadas na seguinte imagem: 

 

Figura 1 - Irradiação solar anual versus recursos de energia globais estabelecidos 

 

 

Fonte: European Photovoltaic Industry Association - EPIA (2011) apud Cunha Neto e Cunha (s.d.). 

Nota: (a) nessa figura os combustíveis fósseis são expressos em relação ao total de suas reservas e as 

energias renováveis em relação ao seu potencial anual. 

 

Dentre os benefícios da energia solar vale destacar sua natureza renovável; seu 

reduzido impacto sobre a emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, sobre as 
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mudanças climáticas; sua contribuição para a diversificação e descentralização da matriz 

energética (provendo maior robustez ao sistema elétrico brasileiro); o aumento da arrecadação 

tributária; seu caráter complementar aos demais sistemas já existentes; a oportunidade de 

aproveitamento de terras pouco produtivas e com baixa densidade populacional; e a geração 

de empregos e renda (TIBA; REIS; ALVES, 2014). 

 

Dessa maneira, reconhecendo o potencial da energia fotovoltaica, inúmeras 

nações do mundo investiram e investem cada vez mais nessa fonte renovável. Entretanto, no 

caso do Brasil, mesmo com a existência de inúmeros estudos técnicos atestando o potencial 

nacional para a exploração da matriz solar fotovoltaica (BARBOSA FILHO et al., 2015), os 

investimentos nessa área ainda permanecem ínfimos quando comparados à franca expansão 

observada ao redor do globo. Tal expansão mundial pode ser observada através da Figura 2, 

que registra o crescimento global da capacidade instalada1 de geração energética solar 

fotovoltaica. 

 

Figura 2 - Evolução anual da capacidade instalada global de geração solar fotovoltaica, 2000-

2015. 

 

 

Fonte: SolarPower Europe - SPE (2016) 

Legenda: Europe - Europa; America - Américas; China - China; Asia-Pacific (APAC*) - Ásia-

Pacífico, excetuando a China; Middle East/Africa (MEA) - Médio Oriente/África; Rest of the World 

(RoW) - Resto do Mundo. 

                                                 
1 “A capacidade instalada é a capacidade máxima de produção de uma fonte”, ver: Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (2016), p. 8. 
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Logo, parte-se da premissa de que o Estado deve assumir uma postura ativa no 

sentido de estimular, atrair e viabilizar empreendimentos de geração de energia solar 

fotovoltaica, tanto com o intuito de aproveitar o potencial dessa fonte quanto de buscar o 

desenvolvimento socioeconômico local dos municípios e comunidades sob a influência dessas 

usinas. 

 

No caso de Minas Gerais, o Atlas Solarimétrico da Companhia Energética de 

Minas Gerais S.A. - CEMIG (2012) verifica um grande potencial da região Norte do estado 

para a produção de energia solar (radiação direta de alta intensidade e baixa sazonalidade: 5,5 

a 6,5 kWh/m² por dia; áreas planificadas e baixa aptidão agrícola), destacando, em especial, o 

potencial gerador das microrregiões de Pirapora, Januária, Montes Claros e Janaúba, uma vez 

que elas possuem características físicas que se assemelham significativamente às das 

consideradas melhores regiões para geração do mundo. 

 

Sobre a microrregião de Pirapora (cujos principais municípios são Pirapora e 

Várzea da Palma), observa-se, além da alta incidência direta de luz solar (valores diários de 

6,0 a 6,6 kWh/m²), a inexistência de unidades de conservação ou terras indígenas (que 

dificultariam a implantação de uma usina em larga escala), a baixa aptidão agrícola e a 

declividade favorável do terreno (CEMIG, 2012).  

 

Dentro desse contexto, o Estado tem atuado no sentido de atrair e viabilizar 

investimentos dessa natureza para a referida região (BRASIL, 2015; MINAS GERAIS, 2016; 

2016a; PIRAPORA, 2015), visando o aproveitamento do potencial energético atestado e o 

desenvolvimento (econômico e social) das localidades impactadas pelos empreendimentos. 

 

Nessa perspectiva, este estudo se propõe examinar a relação entre 

investimentos em usinas de geração de energia solar fotovoltaica de grande porte - com ênfase 

no modelo regulatório adotado pelo Estado - e o desenvolvimento local proporcionado por tal 

instalação, utilizando a Microrregião de Pirapora (principalmente os municípios de Pirapora e 

Várzea da Palma) como estudo de caso. Tal análise se faz importante uma vez que a forma 

como o Estado regula esse tipo de empreendimento interfere, positiva ou negativamente, no 

desenvolvimento que ele é capaz de possibilitar para um dado espaço territorial. Além disso, o 

estudo contribui ao avaliar a veracidade dos discursos políticos relacionados ao tema, que 
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usualmente associam a presença de tais parques geradores ao desenvolvimento das 

localidades impactadas. 

 

Dessa forma, o trabalho de investigação dos impactos dos investimentos em 

energia solar fotovoltaica sobre o desenvolvimento local em municípios mineiros divide-se 

em 6 (seis) capítulos, sendo a presente introdução o primeiro deles. 

 

O Capítulo 2 traz um levantamento bibliográfico das principais teorias 

relacionadas à temática da regulação, bem como um resgate histórico da regulação do setor 

elétrico no Brasil, retratando a trajetória regulatória experimentada pelo país. Conjuntamente, 

discutem-se alguns aspectos da geração centralizada de energia através da matriz solar 

fotovoltaica. Por fim, aborda-se o conjunto de teorias sobre desenvolvimento. 

 

O Capítulo 3 é composto por uma exposição e diagnóstico dos modelos 

regulatórios atualmente vigentes em alguns países (México e Estados Unidos da América - 

EUA) que contam com empreendimentos do gênero e no Brasil, incluindo elementos 

regulatórios em nível federal e estadual (Bahia e Minas Gerais). A comparação entre tais 

modelos (Capítulo 5) auxiliou na identificação dos possíveis pontos positivos e negativos das 

políticas e ações relativas aos modelos estudados. 

 

A seguir, no Capítulo 4 realiza-se um estudo do caso da usina de geração 

fotovoltaica centralizada que se encontra em fase de instalação na microrregião mineira de 

Pirapora (mais especificamente no município de Pirapora). Nesse capítulo são analisados os 

principais impactos sociais, econômicos e ambientais esperados para tal empreendimento, 

bem como apresentadas questões relativas ao modelo regulatório em nível municipal e ao 

discurso político relacionado ao tema.  

 

Posteriormente, no Capítulo 5, busca-se verificar, com base na teoria 

apresentada nos capítulos iniciais e nas informações coletadas com atores relevantes, em que 

medida o modelo regulatório contribuiu para potencializar os impactos socioeconômicos 

positivos e mitigar os efeitos ambientais negativos da instalação da usina em Pirapora, 

contribuindo ou não para o desenvolvimento local do município. Também nesse capítulo 

analisou-se o discurso político predominante na região diante dos fatos apurados. A partir da 

análise e sistematização dos resultados do estudo, sugerem-se boas práticas em regulação a 
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serem adotadas pelo Estado para potencializar os benefícios locais de investimentos 

semelhantes ao de Pirapora.  

 

Por fim, o Capítulo 6 traz as considerações finais sobre os principais resultados 

alcançados pelo trabalho.  

 

Dessa forma, a anterior exposição dos elementos constituintes deste estudo 

possibilita a sintetização de seu objetivo geral como “identificar e analisar, à luz dos modelos 

regulatórios atualmente vigentes, os impactos ambientais e socioeconômicos locais gerados 

pela instalação de empreendimentos de geração de energia solar fotovoltaica a partir do caso 

da microrregião de Pirapora”. 

 

Para tanto, a consecução dos seguintes objetivos específicos foi necessária: 

 

a) identificar, com base na literatura científica, em relatórios técnicos, na 

legislação e em pesquisa de campo, as características econômicas, sociais e ambientais 

associadas a modelos regulatórios de geração de energia fotovoltaica; 

 

b) comparar modelos regulatórios nacionais e internacionais de regulação da 

geração de energia fotovoltaica, tendo em vista o desenvolvimento local proporcionado por 

cada um deles; 

 

c) compreender as limitações e as potencialidades de empreendimentos de 

energia solar fotovoltaica para o desenvolvimento socioeconômico do Norte de Minas Gerais; 

 

d) verificar se efetivamente existe uma relação direta entre a instalação de 

usinas solares fotovoltaicas e o desenvolvimento socioeconômico em nível local 

(considerando também os impactos ambientais que perpassam essa instalação), e em que 

medida o modelo regulatório adotado contribui para a promoção de tal desenvolvimento;  

 

e) analisar os possíveis impactos dos empreendimentos fotovoltaicos a serem 

instalados na microrregião de Pirapora; 
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f) estudar o discurso político sobre a presença de tais usinas nos municípios sob 

análise. 

 

Sob tal perspectiva, ao final do presente trabalho a pergunta “quais são os 

potenciais impactos socioeconômicos e ambientais locais advindos da instalação de usinas 

solares fotovoltaicas de geração centralizada, considerando-se o modelo regulatório 

empregado?” é respondida. 

 

1.1 Metodologia 

 

A metodologia deste estudo foi dividida em três etapas principais: pesquisa 

documental2 e levantamento bibliográfico3, comparação4 entre modelos regulatórios vigentes 

e estudo de caso5 de usina fotovoltaica centralizada em processo de instalação na microrregião 

de Pirapora (através de observação direta assistemática6 e individual7 e aplicação de 

entrevistas semiestruturadas8).  

 

A primeira etapa incluiu uma pesquisa documental e uma revisão bibliográfica 

das referências nacionais e internacionais mais relevantes sobre os impactos ambientais e 

socioeconômicos locais decorrentes da instalação de empreendimentos de geração de energia 

solar fotovoltaica, bem como todo o aparato legislativo responsável pela regulação do setor de 

energia solar. Dessa forma, foi feito um levantamento inicial das teorias da regulação, do 

                                                 
2 Pesquisa documental é aquela “restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias”, ver: Marconi e Lakatos (2010), p. 157-166. 
3 Levantamento bibliográfico ou Pesquisa Bibliográfica é aquela engloba “toda a bibliografia [advinda 

de fontes secundárias] já tornada pública em relação ao tema de estudo”, ver: ibid., p. 166-168. 
4 Método comparativo pode ser definido como aquele que “realiza comparações, com a finalidade de 

verificar similitudes e explicar divergências”, ver: Lakatos (1981) apud Marconi e Lakatos (2010), p. 

89-90. 
5 “Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”, ver: Yin (2001) apud Oliveira (2011), p. 27. 
6 A observação direta assistemática consiste em “recolher e registrar os fatos da realidade sem que o 

pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas diretas; [...] não tem 

planejamento e controle previamente elaborados”, ver: Marconi e Lakatos (2010), p. 175. 
7 Técnica de “observação realizada por um pesquisador”, ver: ibid., p. 177. 
8 Entrevista semiestruturada é “um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante conversação de natureza profissional” 

orientada por um roteiro previamente estabelecido (com certa liberdade de adaptação pelo 

entrevistador, mediante avaliação de relevância), ver: ibid., p. 178-183. 
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histórico da regulação do setor elétrico no Brasil, da energia solar fotovoltaica e das teorias do 

desenvolvimento (com ênfase no desenvolvimento regional, local e sustentável). 

Posteriormente, foi feita uma compilação de leis e demais resoluções normativas em nível 

nacional (Brasil, México e Estados Unidos da América), estadual (Minas Gerais e Bahia) e 

municipal (Pirapora); e o levantamento de artigos, livros e outras publicações que contribuem 

para a compreensão dos modelos regulatórios estudados e sua relação com o desenvolvimento 

das localidades que recebem usinas fotovoltaicas. 

 

A partir dessa pesquisa documental e bibliográfica, foi feita uma análise 

comparativa do material levantado visando identificar as melhores práticas existentes no 

campo da regulação e em que medida essas boas práticas auxiliam na promoção do 

desenvolvimento local, bem como contribuem para potencializar os impactos positivos 

(sociais, econômicos e ambientais) das usinas fotovoltaicas e mitigar seus impactos negativos 

(da mesma forma, sociais, econômicos e ambientais). Os resultados dessa comparação, 

reunidos no Capítulo 5, objetivaram definir, com base nos casos observados, um corpo de 

melhores práticas em regulação orientadas para o desenvolvimento, com o propósito de 

orientar a formulação de políticas públicas em Minas Gerais. 

 

Para melhor compreender a teoria, foi feito um estudo de caso da usina de 

geração fotovoltaica que se encontra em processo de instalação no município de Pirapora, 

localizado no território Norte de Minas Gerais. Foram avaliados, em conformidade com as 

informações levantadas, o modelo regulatório adotado no caso específico (suas 

potencialidades e limitações), os impactos socioeconômicos e ambientais desse 

empreendimento e a capacidade da usina de contribuir para o desenvolvimento local. Para 

tanto, foi realizada uma visita de campo nos municípios de Várzea da Palma e Pirapora com o 

intuito de coletar mais informações sobre o parque gerador estudado. Tal coleta de 

informações baseou-se na aplicação dos métodos de observação direta assistemática 

individual e da realização de entrevistas semiestruturadas com atores relevantes das 

localidades. 

 

Nesse sentido, as entrevistas foram orientadas por um roteiro composto de 11 

(onze) questões abertas (disposto como Apêndice I desse trabalho), de elaboração prévia à 

visita e corrigido após aplicação inicial com um indivíduo da Câmara Municipal de Várzea da 
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Palma a título de pré-teste9 (destacando-se que as informações obtidas nessa entrevista não 

foram utilizadas no trabalho). Por se tratar de um método semiestruturado de entrevista, novas 

questões foram adicionadas (em alguns casos) pelo pesquisador nos momentos que se 

mostraram pertinentes, com finalidade exclusiva de qualificar a captação de informações. A 

aplicação de entrevistas foi realizada com 7 (sete) atores relevantes dos municípios visitados e 

gravada mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice II), 

sendo que a lista desses participantes pode ser observada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Lista de Participantes das Entrevistas 

 

Participantes 

Entrevistado 1 - Representante da Câmara Municipal de Várzea da Palma 

Entrevistado 2 - Procurador(a) do Município de Várzea da Palma 

Entrevistado 3 - Secretário(a) de Infraestrutura e Transporte do Município de Várzea da 

Palma 

Entrevistado 4 - Secretário(a) de Administração e Finanças do Município de Várzea da 

Palma 

Entrevistado 5 - Secretário(a) de Infraestrutura e Obras do Município de Pirapora 

Entrevistado 6 - Vereador(a) 1 do Município de Pirapora (situação) 

Entrevistado 7 - Vereador(a) 2 do Município de Pirapora (oposição) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tais atores foram entrevistados devido a suas ocupações de cargos estratégicos 

dentro da estrutura formal de ambos os municípios, o que os possibilitou informar com 

propriedade a situação das usinas fotovoltaicas na região, desde o primeiro contato realizado 

com as empresas aspirantes e concessionárias de geração de energia até a instalação dos 

projetos. A seleção desses atores considerou também a sua responsabilidade pela definição 

dos instrumentos regulatórios municipais de controle desse tipo de investimento. 

 

Além desses sete atores, foram realizados contatos formais com um 

representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e dois representantes de 

uma das empresas concessionárias (Solatio Brasil Gestão de Projetos Solares Ltda.) das 

                                                 
9 O pré-teste é o mecanismo utilizado para verificar a validade de um questionário conforme critérios 

de fidedignidade, validade e operatividade, ver: Marconi e Lakatos (2010), p. 186. 
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Usinas Fotovoltaicas Pirapora, como forma de convite para a participação da referida coleta 

de informações por meio de entrevistas. Entretanto, a ausência de retorno desses contatos ou a 

incompatibilidade de agendas impossibilitaram a realização de tais entrevistas. 

 

Por sua vez, a observação direta assistemática individual foi adotada como 

procedimento metodológico devido às condições estabelecidas pela empresa responsável 

durante visita de campo à Usina de Pirapora. Foi realizada uma visita guiada à área em que 

está sendo construída a usina, porém a autorização dessa visita ocorreu mediante 

compromisso do pesquisador de não realização de registros formais por meio de entrevistas 

(gravação), apesar da aprovação do uso das informações coletadas de modo assistemático pelo 

pesquisador, bem como dos registros fotográficos. A referida observação foi feita 

individualmente devido à própria natureza desse trabalho monográfico. O Relatório de 

Viagem, contendo as informações detalhadas sobre a visita aos municípios de Pirapora e 

Várzea da Palma consta na seção de apêndices do presente trabalho de conclusão de curso 

(Apêndice III). 

 

Por fim, todas as informações obtidas durante o estudo foram sistematizadas e 

analisadas nos Capítulos 4 e 5 e as conclusões foram reservadas ao Capítulo 6. 
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2 Energia Solar Fotovoltaica e as Teorias da Regulação e do Desenvolvimento 

 

Desde o princípio da Revolução Industrial do século XVII até os dias atuais, 

tem-se observado um aumento exponencial dos níveis de consumo energético nos diversos 

países espalhados ao redor do mundo (MAAßEN; RÜBSAMEN; PEREZ, 2011). Tal fato se 

relaciona diretamente com a profunda alteração na dinâmica produtiva proposta pela nova era 

industrial, com as elevadas taxas de crescimento populacional verificadas ao longo dos anos, 

o aumento das necessidades energéticas das famílias e os contínuos avanços tecnológicos. A 

energia passou a ser compreendida como “força motriz para o desenvolvimento, crescimento 

econômico, automação e modernização” (HOSENUZZAMAN et al., 2015, p. 285, tradução 

nossa) e, portanto, os aumentos nesse tipo de demanda seriam, por si só, justificáveis. 

 

Nessa ótica, a geração de energia elétrica constituiu parte essencial do 

desenvolvimento humano, estando sujeita, em decorrência, à regulação econômica, social e 

ambiental do Estado. Empreendimentos de energia solar fotovoltaica se encaixam nesse 

contexto e, por consequência, podem ser analisados com base nas teorias mais relevantes 

sobre a temática da regulação. 

 

2.1 Teorias da Regulação 

 

Um dos principais fundamentos da economia capitalista, conforme destaca 

Przeworsky (1995, p. 7), consiste na existência simultânea de “dois mecanismos mediante os 

quais os recursos são alocados para usos diversos e distribuídos para os consumidores: o 

mercado e o Estado”. Tais mecanismos possuem lógicas de funcionamento significativamente 

distintas, uma vez que, enquanto a atuação do mercado permanece condicionada por preceitos 

de independência individual e autonomia decisória sobre o uso dos meios de produção, o 

Estado opera com base nos princípios de legitimidade e autoridade, alocando e distribuindo os 

recursos de acordo com os interesses coletivos (CARNEIRO, 2004). Nesse sentido, Carneiro 

(2000) destaca que as tensões entre mercado e Estado se mostram inevitáveis, dado que os 

interesses particulares e coletivos são majoritariamente distintos. Coube à literatura política e 

econômica analisar a natureza dessas tensões e discutir alternativas para reduzir as 

ineficiências geradas pela coexistência desses dois mecanismos. Assim, a teoria sobre o 

assunto prestou-se a analisar, de um lado, os problemas e falhas da lógica de mercado na 
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alocação dos recursos (confrontados por um Estado regulador) e, de outro, as ineficiências 

distributivas e produtivas da ação do Estado na economia (CARNEIRO, 2004). 

 

Segundo a teoria neoclássica, a alocação de recursos pelo mercado, apesar de 

depender estritamente dos interesses individuais (distanciando-se da lógica das preferências 

coletivas), provocaria resultados socialmente eficientes, visto que os fatores de produção 

seriam empregados racionalmente para atender as reais necessidades dos consumidores com 

base nas limitações impostas pelo seu poder de compra e disposição a pagar (CARNEIRO, 

2004). Logo, a teoria se fundamenta no princípio de prevalência do mercado, já que o retorno 

social da alocação privada seria positivo, e delega ao Estado o papel de interventor apenas nos 

momentos em que a autorregulação do mercado não fosse verificada. Nesses casos, conforme 

evidencia Carneiro (2004), a atuação estatal seria de extrema relevância não apenas para 

corrigir os resultados econômicos da alocação, mas também para orientar a ação dos agentes 

econômicos (incluindo o próprio Estado) em favor dos interesses coletivos. 

 

Tendo como base tal conjuntura capitalista, iniciaram-se as discussões 

econômicas sobre o papel do Estado na regulação de mercados imperfeitos. De acordo com 

Campos (2008), as primeiras teorias dominantes, denominadas normativas, fundamentavam-

se principalmente no preceito de que a regulação seria capaz de reparar tecnicamente os 

problemas apresentados pelo mercado e maximizar o bem-estar social; ou seja, a adoção de 

medidas regulatórias mitigaria as falhas de mercado e beneficiaria a sociedade de maneira 

geral. Entretanto, as teorias normativas desconsideram a interferência das instituições no 

processo regulatório, o que conduz a uma compreensão parcial da realidade (CAMPOS, 

2008). A maior parte desse arcabouço teórico, segundo Campos (2008, p. 346), vincula-se à 

“linha de pensamento que está baseada em uma teoria do interesse público”.  

 

Segundo Posner (1974), a teoria do interesse público fundamenta-se nas 

hipóteses de que o mercado apresenta ineficiências e de que a regulação por parte do governo 

não possui custos expressivos. Como destaca o autor, segundo tal linha de raciocínio teórico a 

ação governamental seria, portanto, apenas uma resposta inevitável às demandas sociais de 

correção dos problemas do livre mercado, o que corrobora diretamente os princípios 

normativos. Desse modo, como ressalta Campos (2008), as principais falhas de mercado a 
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serem corrigidas pelo aparato regulatório estariam relacionadas aos monopólios10 ou 

oligopólios11 (dados os preços mais elevados que os custos marginais), às externalidades 

negativas12 (dada a desconsideração dos custos sociais), à assimetria de informação (relação 

entre o principal, que possui menos informações, e o agente, detentor dos dados), aos bens 

públicos13 (questão da disponibilidade), à iniquidade na distribuição de renda (injustiças 

advindas da distribuição do mercado) e à estabilização econômica (participação do Estado no 

controle de ciclos econômicos). 

 

Posteriormente, as críticas à atuação do Estado na regulação do mercado 

tomaram conta do campo teórico, principalmente fundamentadas nas ineficiências e falhas de 

governo. Nesse contexto, a primeira hipótese contrária à postura benevolente do Estado foi a 

Teoria da Captura, que “afirmava que a regulação seria originária da própria demanda por 

parte da indústria ou, com o passar do tempo, a regulação acabava por ser utilizada de acordo 

com os interesses da indústria que pretendia regular” (CAMPOS, 2008, p. 353). Assim, a 

regulação do Estado, que teoricamente deveria agir em prol dos interesses coletivos, acabaria 

sendo capturada pelo capital privado, fortalecendo uma estrutura de maximização dos 

retornos individuais e impossibilitando a consolidação da situação de ótimo social. Entretanto, 

como ressalta Posner (1974), a Teoria da Captura limitava-se a considerar que apenas o 

mercado regulado seria capaz de influenciar as agências reguladoras, desconsiderando uma 

ampla gama de atores sociais, e por não discutir como empresas fortemente capazes de 

modificar as ações dos órgãos reguladores não conseguiriam controlar a própria existência 

dessas entidades reguladoras (selecionando quais seriam criadas e quais seriam eventualmente 

eliminadas). 

 

Em meio a tais limitações teóricas surge a Teoria Econômica da Regulação 

(TER), proposta por George J. Stigler em 1971. A TER, como destaca Posner (1974), apesar 

de aparentemente parecer uma versão mais rebuscada da Teoria da Captura, diferencia-se na 

                                                 
10 “Monopólio é um mercado no qual existe apenas um vendedor, mas muitos compradores”, ver: 

Pindyck e Rubinfeld (2006), p. 287. 
11 “Oligopólio é um mercado no qual apenas algumas empresas competem entre si, e a entrada de 

novas é impedida”, ver: ibid., p. 373. 
12 Externalidades negativas surgem quando a ação de uma das partes (consumidores ou produtores) 

impõe custos à outra, ver: ibid., p. 555. 
13 “Bem Público é uma mercadoria que pode ser disponibilizada a baixo custo para muitos 

consumidores, mas, assim que ela é ofertada para alguns, torna-se muito difícil evitar que os outros 

também a consumam”, ver: ibid., p. 524. 
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medida em que rompe com a premissa básica do Estado benevolente, reconhece a 

possibilidade de influência de grupos diversos na regulação e formaliza as nomenclaturas 

conceituais até então utilizadas. Diante disso, a TER parte da premissa de que o Estado possui 

como recurso básico o poder de coerção, que a princípio e fundamentalmente não pode ser 

compartilhado com os cidadãos (STIGLER, 1971). Todavia, o que se observa na realidade, de 

acordo com a teoria, é que as indústrias acabam se apropriando individualmente desse poder 

do Estado com o intuito de aumentar sua lucratividade, e isso se dá principalmente através da 

interferência em políticas de subsídios financeiros, do controle à entrada de concorrentes, da 

contenção de produtos complementares e substitutos e da fixação direta de preços (STIGLER, 

1971). Dessa forma, como bem conclui Campos (2008, p. 356), a regulação passa a ser 

compreendida como “um bem econômico para o qual existe um mercado com oferta e 

demanda em que grupos ofertam regulação e outros grupos disputam regulação favorável a 

seu bem-estar”, sendo que os ofertantes (legisladores) beneficiariam os demandantes 

(empresas e grupos de interesse) em troca da maximização de seu apoio político. 

 

Mais tarde, a TER foi expandida e aperfeiçoada por Sam Peltzman, em 1976, e 

Gary Becker, em 1983. Enquanto Peltzman contribuiu para a análise da ação legislativa 

evidenciando o papel ativo dos elaboradores de políticas na maximização de seu apoio 

eleitoral (contribuindo para formar grupos beneficiados pela regulação), Becker discutiu o 

fato de que a redução de bem-estar advinda da regulação acabaria por limitar as próprias 

medidas regulatórias ineficientes, já que tais perdas ocorreriam a taxas crescentes com 

enfraquecimento progressivo dos agentes beneficiados (CAMPOS, 2008). As duas expansões 

teóricas contribuíram, portanto, para o refinamento das conclusões da Teoria Econômica da 

Regulação, que, conforme Williamson (1996), consideravam que a intervenção do Estado no 

mercado deveria ocorrer somente caso não existisse nenhuma alternativa superior viável.  

 

Outra frente teórica relevante sobre a temática da regulação diz respeito à 

Teoria da Escolha Pública (TEP, ou Public Choice), cujo fundamento básico é que a ação 

humana, seja no âmbito do mercado ou do Estado, sempre está orientada de acordo com 

interesses e motivações individuais (CAMPOS, 2008). Nesse sentido, a TEP se presta a 

estudar, com o instrumental analítico da economia, os processos de decisão política em uma 

democracia, delineando os impasses advindos da relação entre representantes e representados, 

bem como as instituições e regras que perpassam esse jogo político (CAMPOS, 2008). 

Portanto, segundo Campos (2008), os principais autores da TEP, partindo do pressuposto 
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inicial da teoria, consideram a dificuldade de se consolidarem escolhas coletivas eficientes, 

uma vez que o campo político permanece degradado e limitado pelos interesses individuais. 

Como consequência imediata se daria a perda da condição de governo do povo, pois as 

políticas sociais, que supostamente deveriam beneficiar a todos, passam a ser definidas por 

uma competição política egoísta (MITCHELL; SIMMONS, 2003). Em síntese, a TEP 

condena a intervenção governamental visto que as falhas de governo seriam 

significativamente mais acentuadas que as falhas de mercado e que seria impossível delimitar 

claramente o interesse público, que no limite embasaria tal necessidade coletiva de regulação 

do Estado. 

 

Por fim, outra vertente de destaque ficou conhecida como Novo 

Institucionalismo. Ménard e Shirley (2012) destacam que tal arcabouço teórico encontra-se 

dividido em duas escolas principais: a primeira, desenvolvida por Coase e Williamson, cujo 

foco são os direitos de propriedade e os contratos privados, e a segunda, elaborada por North, 

cujo foco de análise são os ambientes institucionais e a função do Estado. A primeira escola, 

também conhecida pela sua teoria dos custos de transação, partindo dos pressupostos de que 

os atores econômicos possuem uma racionalidade limitada e que suas ações são conduzidas 

pelo oportunismo, constata que as estruturas de governança surgem do interesse dos agentes 

econômicos de minimizar seus custos de transação (FAGUNDES, 1997). Tais custos de 

transação seriam fruto de um contexto caracterizado pela vulnerabilidade, no qual os agentes 

seriam incapazes de prever, com segurança, os futuros resultados econômicos dos contratos 

(FAGUNDES, 1997). Diante disso, como evoca Fagundes (1997), dificulta-se a coordenação 

entre os agentes e aumenta-se a ineficiência, e consequentemente os atores econômicos devem 

elaborar inovações institucionais capazes de retomar a eficiência competitiva (levando em 

consideração os possíveis trade-offs). 

 

Já a segunda escola do Novo Institucionalismo, conduzida pela obra de 

Douglass C. North, debruçava-se significativamente sobre as instituições, compreendidas pelo 

autor em um sentido que englobava questões sociais, políticas e ideológicas (MÉNARD; 

SHIRLEY, 2012). De acordo com essa escola, as instituições seriam o alicerce da sociedade e 

estariam sujeitas a alterações na medida em que agentes políticos ou econômicos com alto 

poder de barganha, mesmo que detentores de informações incompletas, visualizassem os 

possíveis benefícios decorrentes da mudança de uma dada estrutura (MÉNARD; SHIRLEY, 
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2012). Todavia, segundo tais autores, tais reformas muitas vezes estariam condicionadas às 

crenças sociais que perpassam cada comunidade.  

 

Entretanto, mesmo com todos os avanços teóricos apresentados, o próprio 

conceito de regulação ainda vem sendo recorrentemente discutido na economia. Segundo 

Viscusi, Vernon e Harrigton (1996 apud KESSLER, 2006, p. 20), “a regulação tem sido 

definida como uma limitação imposta pelo Estado sobre as ações que podem ser exercidas 

pelos indivíduos ou organizações, as quais são sustentadas pela ameaça de sanção [sic]”. Por 

sua vez, para Sappington (1994 apud KESSLER, 2006, p. 20), “a regulação é definida como a 

aplicação de regras que encorajem a firma regulada a atingir determinados objetivos 

estabelecidos pelo regulador”. Já para Vogelsang (2002 apud KESSLER, 2006, p. 20), a 

“regulação significa a definição de limites e parâmetros dentro dos quais as firmas podem 

obter lucro”. Kahn (1998 apud KESSLER, 2006, p. 20) observou que “a essência da 

regulação é uma troca explícita da competição por ordens governamentais que são o principal 

mecanismo institucional para assegurar o bom desempenho de uma economia”. Por fim, 

Church e Ware (2000 apud KESSLER, 2006, p. 20) destacam que “a regulação pode ser 

definida, de modo amplo, como sendo a intervenção governamental que busca mudar os 

resultados de um mercado”. Como síntese conceitual, no presente trabalho entende-se como 

regulação:  

 

O conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais, 

abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da 

liberdade privada ou meramente indutiva, determina, controla ou influencia 

o comportamento dos agentes econômicos, evitando que lesem os interesses 

sociais definidos no marco da Constituição e orientando-os em direções 

socialmente desejáveis (ARAGÃO, 2004 apud CAMPOS, 2008, p. 344). 

 

Dessa forma, a regulação do Estado limita a atuação dos agentes, definindo 

normas para que as organizações exerçam sua função social de modo a maximizar o bem-

estar da sociedade em que estão inseridas (KESSLER, 2006).  

 

2.2 Histórico da Regulação do Setor Elétrico no Brasil 

 

O setor de energia elétrica, muitas vezes dominado por um reduzido número de 

empresas, caracteriza-se como um mercado que possui falhas intrínsecas (externalidades, 

assimetria de informações, poder de mercado e bens públicos) que precisam ser controladas, 
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de modo a evitar problemas relacionados à oferta e ao preço da energia (MALAGUTI, 2009). 

A correção dessas falhas, como já discutido anteriormente, depende da atuação direta do 

Estado, através da regulação. 

 

Mostra-se necessário, portanto, conhecer a história da regulação do setor 

elétrico no Brasil para compreender suas particularidades, bem como para visualizar a 

trajetória percorrida até o estabelecimento do arcabouço regulatório atualmente vigente. 

Afinal, a estrutura brasileira de correção das falhas de mercado do setor elétrico passou por 

inúmeras modificações ao longo do tempo, sendo marcada por períodos de maior ou menor 

centralização. 

 

Do começo da formação da indústria de energia elétrica até o colapso do 

liberalismo econômico, houve um movimento de pouca regulamentação com 

a construção de empresas de distribuição e de geração interconectadas 

localmente de capital privado. A partir da década de 30, pela mudança no 

paradigma do pensamento econômico, em vários países, há uma 

regulamentação favorável à forte entrada do poder público nos três 

segmentos da indústria de energia elétrica. A partir da década de 80, iniciou-

se o processo de reestruturação da indústria de energia elétrica em várias 

partes do mundo. A reforma estabelecida teve como ponto fundamental 

mudanças na estrutura de mercado existente naquele período (MALAGUTI, 

2009, p. 3). 

 

De acordo com Malaguti (2009), uma das principais marcas do setor elétrico 

brasileiro diz respeito a essa alternância de interferência dos capitais privado e estatal. 

Segundo o autor, durante a história foram verificados períodos alternados de intervenção 

desses capitais, ora com o predomínio da presença do Estado, ora com uma maior 

participação dos recursos privados (o que interferiu, consequentemente, nos padrões de 

regulação observados ao longo dos anos). Fundamentalmente, como destaca Malaguti (2009), 

a compreensão das mudanças no aparato regulatório da indústria de energia elétrica no Brasil 

pode se dar através da análise de três períodos históricos: o primeiro, de 1879 até os anos 30; 

o segundo, de 1930 até o início da década de 90; e o terceiro a partir de 1993. 

 

O período compreendido entre 1879 e os anos 30, de acordo com Malaguti 

(2009), foi marcado pela instalação das primeiras unidades de geração energética no país, 

financiadas essencialmente por agentes privados que visavam aumentar a produtividade de 

determinados setores econômicos (interesses particulares). Dessa forma, segundo o autor, 

foram construídas pequenas centrais hidrelétricas e térmicas, em solo nacional, por empresas 



30 

 

estrangeiras contratadas em regime de concessão pelo Estado. Nesse momento, iniciou-se, 

portanto, a regulação do setor elétrico no Brasil, que se resumia à edição desses contratos de 

prestação de serviços de geração de energia com empresas particulares.  

 

Todavia, como destaca Kessler (2006), a inexistência de um marco regulatório 

sólido permitia que as empresas controlassem o fornecimento de energia (racionamento) e as 

tarifas cobradas, o que causava inúmeros prejuízos à sociedade. Tal conjuntura gerou um 

“descompasso entre a demanda e a oferta de energia elétrica, falta de uma coordenação dos 

agentes econômicos, [...] a formação de ‘ilhas elétricas’ espalhadas e não interconectadas e 

ótica divergente das autoridades públicas e privadas sobre [a energia elétrica no país]”. 

(MALAGUTI, 2009, p. 12). Assim, segundo Carneiro (2000), o setor elétrico brasileiro 

evoluiu de modo descentralizado e comandado por empresas internacionais, evidenciando os 

problemas relacionados ao aparato fiscalizador e regulador da energia elétrica do Estado, o 

que permitiu a construção de um mercado oligopolístico capaz de controlar os preços e as 

condições de oferta de energia. 

 

O segundo período, localizado entre 1930 e começo dos anos 90, conforme 

destaca Malaguti (2009), pode ser caracterizado por um significativo aumento da interferência 

estatal direta no setor de energia elétrica (política intervencionista). De acordo com Kessler 

(2006, p. 53), a “justificativa para esse viés monopolista se encontrava na teoria clássica dos 

monopólios naturais, em que é economicamente preferível apenas um agente produzir o bem 

ou serviço, pois existem rendimentos decrescentes à medida que se aumenta a escala de 

produção”. 

 

Sob tal perspectiva, como evidencia Malaguti (2009), todo o modelo anterior 

foi alterado uma vez que o Estado passou a tomar conta das áreas de geração, transmissão e 

distribuição de energia; isso se deu através da consolidação do Código de Águas (1934); das 

mudanças propostas pela Constituição de 1937; pela criação do Conselho Nacional de Águas 

e Energia Elétrica - CNAEE (1939), que posteriormente foi substituído, como órgão 

regulador, pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE; da criação do 

Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDE (1952) e do Ministério das Minas e Energia - 

MME (1960); da criação da Eletrobrás (agente de coordenação e controle) em 1962 e outras 

empresas estaduais. Desse modo, o Estado, através de empresas regionais e estaduais, 

responsabilizou-se por integrar um sistema anteriormente difuso e atender às necessidades 
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energéticas crescentes de um país em rápida ascensão econômica, reduzindo 

consideravelmente a antiga apropriação privada do setor (KESSLER, 2006). 

 

Por fim, no terceiro período, iniciado nos anos 90, instaurou-se um processo de 

reforma do setor energético brasileiro amparado inicialmente pelo Plano Nacional de 

Desestatização, ou PND. Tal processo buscava a criação “de uma nova estrutura industrial 

com a retirada das barreiras à entrada; um novo quadro institucional e regulatório e novas 

formas de financiamento e de estabelecimento das tarifas de energia elétrica” (MALAGUTI, 

2009, p. 26). Esse conjunto de medidas elevaria a eficiência do setor de energia uma vez que 

consolidaria um ambiente concorrencial (rompendo com anterior monopólio estatal). Nesse 

contexto, em 1997 foi criada a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que, de 

acordo com Kessler (2006), assumiu a função de agência reguladora do setor em âmbito 

nacional e tornou-se responsável por definir padrões e normas de prestação dos serviços de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Dessa forma, como salienta o autor, 

coube à ANEEL estabelecer a natureza das relações entre o poder público (regulador) e as 

concessionárias privadas (regulado). 

 

Assim, conforme destaca a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia 

Elétrica - ABRADEE (2011 apud BARROS, 2014), após o processo de reestruturação 

horizontal e vertical, o setor de energia elétrica brasileiro passou a ter como principais 

características: 

 

Desverticalização da indústria de energia elétrica, com segregação das 

atividades de geração, transmissão e distribuição; coexistência de empresas 

públicas e privadas; regulação das atividades de transmissão e distribuição 

pelo regime de incentivos, ao invés do “custo do serviço”; planejamento e 

operação centralizados com regulação federal; concorrência na atividade de 

geração para novos empreendimentos; [...] leilões regulados para contratação 

de energia para as distribuidoras, que fornecem energia aos consumidores 

cativos; preços da energia elétrica (commodity) separados dos preços do seu 

transporte (uso do fio); preços distintos para cada área de concessão, em 

substituição à equalização tarifária de outrora (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, 2011 

apud BARROS, 2014, p. 46). 

 

Entretanto, muitas foram as críticas ao processo de reforma, seja porque ele 

levou muito tempo para ser efetivamente implementado, seja porque o governo demorou 

muito para definir o marco legal da regulação do setor (descompasso entre o ritmo das 

privatizações e a definição normativa) e acabou causando certa apreensão no mercado 
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(KESSLER, 2006; MALAGUTI, 2009). Tais questionamentos, segundo os autores, ficaram 

ainda maiores com o desabastecimento ocorrido entre os anos de 2000 e 2001, que acabou 

trazendo à tona outras falhas antes negligenciadas. Concomitantemente, também foi indagado 

o planejamento dessa reformulação, dado que ele desconsiderou questões importantes como o 

estímulo à geração energética através de fontes alternativas (MALAGUTI, 2009). Mais tarde, 

a questão do planejamento ficaria a cargo da Empresa de Planejamento Energético, ou EPE, 

criada em 2004. Uma síntese do histórico da regulação no Brasil pode ser mais bem 

visualizada no Quadro 2. 

 

De qualquer modo, como ressalta (MALAGUTI, 2009), apesar dos problemas 

verificados na reforma, a existência de uma regulamentação, mesmo que incipiente, previne 

uma série de problemas que impactariam fortemente a sociedade. Logo, a regulação evita, de 

acordo com o autor, aumentos injustificados e excessivos nas tarifas, interferências negativas 

no crescimento econômico nacional (dependência da energia) e variações inconstantes nos 

índices de consumo. 

 

Quadro 2 - História Regulatória e Mecanismos de Controle do Setor Elétrico Brasileiro 

 

PERÍODO 

Formação do Setor 

Elétrico Brasileiro 

(até 1960) 

Desenvolvimento 

Integrado (de 1960 

a 1980) 

Crise das Estatais 

(de 1980 a 1995) 

A Reforma Setorial 

(a partir de 1995) 

CONTROLE DAS 

EMPRESAS 

Empresas privadas 

com abrangência 

municipal. 

Empresas estatais, 

tendo a Eletrobrás 

como consolidadora 

do setor. 

A Eletrobrás era o 

principal agente de 

coordenação e 

planejamento 

setorial. 

Empresas públicas e 

privadas. 

ESTRUTURA 

REGULATÓRIA 

Inexistência de 

marco regulatório e 

falta de organização 

setorial - 

planejamento 

isolado. 

O DNAEE era o 

órgão regulador, mas 

a Eletrobrás era o 

principal agente de 

coordenação e 

planejamento 

setorial. 

Eletrobrás mantém 

seu papel de 

coordenação e 

planejamento, mas 

agora com forte 

influência do 

Ministério da 

Fazenda. 

Agência reguladora - 

ANEEL - e 

Ministério de Minas 

e Energia - poder 

concedente. 

DESEMPENHO 

Insatisfação social - 

tarifas elevadas e 

atendimento precário 

devido ao 

crescimento da 

demanda frente a 

oferta. 

Período das grandes 

obras estruturantes 

do setor, ajustando a 

oferta de energia ao 

crescimento 

econômico do país. 

Significativa redução 

na capacidade de 

investimento e 

interferência política 

na gestão das 

empresas estatais. 

Retomada dos 

investimentos, mas 

com significativo 

aumento das tarifas. 



33 

 

PERÍODO 

Formação do Setor 

Elétrico Brasileiro 

(até 1960) 

Desenvolvimento 

Integrado (de 1960 

a 1980) 

Crise das Estatais 

(de 1980 a 1995) 

A Reforma Setorial 

(a partir de 1995) 

RESTRIÇÕES 

Falta de organização 

setorial, com 

empresas de 

abrangência 

municipal operando 

de forma 

independente. 

Gestão pouco 

profissional nas 

empresas estatais e 

na Eletrobrás, 

consequência da 

centralização de 

diferentes funções 

estratégicas, 

financeiras e 

operacionais do setor 

em uma mesma 

instituição. 

A ineficiência 

administrativa 

(burocracia estatal), 

consequência da 

regulamentação 

setorial insuficiente 

e do aparelhamento 

do quadro das 

empresas. 

Marco regulatório 

incompleto, 

instabilidade 

jurídica, subsídios 

intra-tarifários sem 

justificativa técnica 

ou econômica. 

Fonte: Adaptado de KESSLER, 2006, p. 81. 

 

Os modelos regulatórios atualmente vigentes no Brasil (em nível federal e 

estadual), bem como sua comparação com modelos adotados por outros países e estados, 

serão apresentados e discutidos no Capítulo 3. 

 

2.3 Aspectos da Energia Solar Fotovoltaica 

 

Até meados da década de 70, a geração de energia elétrica para atender ao 

crescente padrão de consumo da sociedade se dava principalmente através da queima de 

combustíveis fósseis. Entretanto, segundo Varella, Cavaliero e Silva (2008), a primeira crise 

do petróleo, ao revelar a finitude e fragilidade de suprimento desses combustíveis, despertou o 

mundo para as diversas limitações impostas pelas fontes convencionais de energia e para a 

importância de se encontrar formas alternativas de geração. Nesse contexto, a busca por novas 

fontes e métodos confiáveis de produção de energia elétrica ascendeu como condição mínima 

para a continuidade dos avanços globais em matéria de desenvolvimento econômico 

(MAAßEN; RÜBSAMEN; PEREZ, 2011).  

 

Além disso, segundo Varella, Cavaliero e Silva (2008): 

 

A partir do final do século passado [século XX], a importância e utilização 

das energias alternativas renováveis passou a ganhar mais destaque, desta 

vez devido não apenas à preocupação em diminuir a dependência das fontes 

fósseis, mas principalmente por motivos ambientais relacionados às 

mudanças climáticas e os efeitos dessas sobre a humanidade (VARELLA; 

CAVALIERO; SILVA, 2008, p. 10). 
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Assim, segundo Willeke (2004 apud VARÊLLA; BRITO, 2006, p. 13), as 

“décadas de oitenta e noventa foram também marcadas por um maior investimento em 

programas de financiamento [...] motivados sobretudo pela consciência crescente da ameaça 

das alterações climáticas devido à queima de combustíveis fósseis”. Logo, as fontes 

renováveis de energia surgiram como uma forma sustentável de gerar energia, sendo que a 

importância de seu uso se relaciona não só à redução significativa da dependência dos 

combustíveis fósseis, mas também à mitigação dos impactos negativos das mudanças 

climáticas (HERNANDEZ et al., 2014). Dessa forma, tecnologias de geração energética até 

então completamente ignoradas por não serem consideradas competitivas passaram a ocupar 

um espaço relevante na matriz contemporânea (MAAßEN; RÜBSAMEN; PEREZ, 2011.). 

Entretanto, como destaca Hosenuzzaman et al. (2015), apesar do uso de energias renováveis 

ter aumentado ao longo dos últimos anos, os incentivos ainda não foram suficientes para 

garantir a disseminação desse tipo de geração. 

 

Sob tal perspectiva, por ser considerada uma tecnologia de geração limpa de 

energia e com reduzidos impactos ambientais, a energia solar vem despontando em diversos 

países do mundo (VARELLA; CAVALIERO; SILVA, 2008). Segundo Silva (2015), 

inúmeros países têm adotado políticas de incentivo ao uso da energia solar como forma de 

reduzir o impacto das fontes tradicionais, que liberam na atmosfera gases geradores do efeito 

estufa. Mas, além disso, a energia solar também contribui para: 

 

A estabilização de áreas degradadas, o aumento da independência energética, 

a criação de oportunidades de emprego, a aceleração da eletrificação de 

áreas rurais e para a melhoria da qualidade de vida em países em 

desenvolvimento - o que a torna atrativa em diversas regiões ao redor do 

mundo. (HERNANDEZ et al., 2014, p. 767, tradução nossa) 

 

Também se mostra relevante destacar o papel da energia solar na diversificação 

da matriz energética dos países, uma vez que sua geração ocorre de maneira complementar às 

demais fontes. Tal relação pode ser mais bem observada adotando-se a geração hidrelétrica e 

eólica como exemplos (WWF-Brasil, 2015): 

 

A produção solar fotovoltaica é menor nos períodos chuvosos, quando se 

acumula energia nos reservatórios das hidrelétricas, e à noite, período de 

maior intensidade de geração eólica [...]. Em compensação, nos dias 

ensolarados a geração solar é máxima. (WWF-Brasil, 2015, p. 14) 
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Concomitantemente, conforme destacado por Esposito e Fuchs (2013), outro 

fator que tem contribuído para a expansão da energia solar diz respeito aos avanços 

tecnológicos na área, que possibilitaram a consolidação da indústria de equipamentos 

vinculados a esse tipo de geração e reduziram significativamente os custos de produção 

(ganhos de escala). 

 

Inicialmente mostra-se relevante destacar o que é a geração de energia através 

da matriz solar. De acordo com Hernandez et al. (2014) e Hosenuzzaman et al. (2015), a 

radiação solar pode ser utilizada para a geração de energia elétrica de duas formas: 

diretamente, através do efeito fotovoltaico (FV), ou indiretamente, pela heliotermia (ou 

concentrated solar power - CSP). No caso da heliotermia, segundo Silva (2015), a conversão 

da luz incidente em energia elétrica se dá através da reflexão e concentração dos raios solares 

em um receptor que, por sua vez, aquece algum tipo de fluido. Tal fluido, segundo a autora, 

aquece a água que gera o vapor responsável por movimentar um sistema de turbinas acoplado 

a um gerador, que finalmente transforma a energia mecânica gerada em energia elétrica. Já no 

caso do efeito fotovoltaico, Silva (2015) afirma que “a radiação solar incide sobre materiais 

semicondutores e é transformada diretamente em corrente contínua; para transformar a 

corrente contínua em corrente alternada, são utilizados aparelhos chamados inversores” 

(SILVA, 2015, p. 6). 

 

Contudo, as diferenças entre os dois modelos de geração destacados vão além 

de critérios exclusivamente técnicos. Como evidencia Hosenuzzaman et al. (2015), sistemas 

fotovoltaicos apresentam maior durabilidade (mais tempo de operação) e com um menor 

custo de manutenção (se comparado aos sistemas heliotérmicos). Simultaneamente, os 

elementos de um sistema fotovoltaico também são mais simples, o que permite, segundo os 

autores, a construção de projetos de várias naturezas (que vão desde projetos de minigeração 

residencial até a construção de grandes usinas de produção em larga escala - micro-power to 

mega-power). 

 

Por consequência, constata-se que a matriz solar permite a geração de energia 

em duas dimensões: sistemas de produção centralizados em larga escala (Utility-Scale 

Systems) e sistemas de produção distribuída (Distributed Systems). De acordo com Hernandez 

et al. (2014), a geração distribuída consiste em sistemas que podem funcionar de maneira 
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relativamente independente (em termos de rede de transmissão), de baixa capacidade 

produtiva (em termos de megawatts gerados) e que usualmente se encontram integrados a 

outras construções (telhados de prédios residenciais ou comerciais e outras). Tais 

características contrastam diretamente, segundo os autores, com o modelo de geração 

centralizado, dado que este último possui como principais marcas a elevada capacidade (em 

termos de megawatts gerados), a alta economia decorrente da produção em escala e a 

centralização em um dado espaço geográfico (não necessariamente próximo ao local de 

consumo efetivo da energia). 

 

Sobre a geração centralizada em larga escala, a usinas solares fotovoltaicas 

podem gerar diversos impactos sobre os locais em que são construídas, sendo tais impactos de 

natureza econômica, social e ambiental. Segundo Hernandez et al. (2014), os impactos das 

usinas FV ocorrem de forma variável ao longo de sua vida útil, que envolve os momentos de 

planejamento, instalação, operação e desativação. Como destacam os autores, os potenciais 

impactos ambientais desse tipo de usina de geração de energia consistem em: alterações no 

efeito albedo, modificações na temperatura da superfície da terra, alterações no microclima 

local e nas condições hidrológicas, mudanças no regime de precipitação, erosão, produção de 

poeira, contaminação do solo, alteração na cobertura vegetal, invasão de plantas exóticas, 

perda de biodiversidade, redução de visibilidade, supressão de habitat natural e desertificação. 

Por sua vez, no que tange aos impactos socioeconômicos, segundo a Internacional Renewable 

Energy Agency - IRENA - e o Clean Energy Ministerial - CEM (2014), os principais são: 

geração de empregos, melhoria do desempenho econômico da região, mudanças nos níveis de 

bem-estar, estímulos à cadeia produtiva, crescimento da produção interna e geração de efeitos 

transbordamento (políticas de distribuição da renda gerada). Destaca-se que tais impactos 

socioeconômicos se apresentam de forma mais relevante nos períodos de instalação e 

operação das usinas, pois são nesses momentos em que há um maior aproveitamento da mão 

de obra local e registram-se efeitos mais significativos na economia regional (IRENA; CEM, 

2014).  

 

Assim, a geração de energia elétrica em larga escala por sistemas fotovoltaicos, 

por ascender como parte constituinte do setor de energia no Brasil e se tratar de um tema de 

interesse público (dados seus impactos sociais, econômicos e ambientais positivos e 

negativos), está sujeita à regulação por parte do Estado e possui uma relação intrínseca com o 



37 

 

desenvolvimento local das regiões em que as plantas se encontram instaladas. A questão do 

desenvolvimento em âmbito teórico será discutida no tópico seguinte. 

 

2.4 Teorias do Desenvolvimento: desenvolvimento regional, desenvolvimento local e 

desenvolvimento sustentável 

 

Ao longo da história, diversos autores empenharam-se em sistematizar um 

conceito único e uniforme de desenvolvimento econômico, por mais que tal tarefa fosse 

recorrentemente impactada por inúmeras controvérsias conceituais. Em princípio, não havia 

uma grande diferenciação entre os conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico, 

pois se considerava que ambos representavam, em substância, um mesmo fenômeno (MEIER; 

BALDWIN, 1968). Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, o aparato teórico tratou de 

distanciar os dois conceitos, que apesar de complementares não necessariamente ocorreriam 

de forma simultânea em todas as sociedades (MADUREIRA, 2015). Nesse sentido, Furtado 

(1963, p. 115), definiu que “[...] desenvolvimento é, basicamente aumento do fluxo de renda 

real, isto é, incremento na quantidade de bens e serviços por unidade de tempo, à disposição 

de determinada coletividade”. Ou seja, o desenvolvimento econômico de uma dada 

localidade, segundo Madureira (2015), ocorreria quando seu crescimento econômico 

periódico fosse acompanhado pela evolução positiva de indicadores de bem-estar econômico 

e social. De tal maneira, como bem afirma Sachs (2004), o crescimento econômico nunca 

pode ser confundido com desenvolvimento, visto que o segundo fenômeno ocorreria apenas 

nos casos em que se verificasse a elevação nos índices de empregabilidade e a redução nos 

níveis de pobreza e desigualdades sociais. 

 

Soma-se à diferenciação entre crescimento e desenvolvimento econômico o 

preceito democrático, que supõe a necessidade da desconcentração dos resultados sociais 

positivos visando, a partir do espaço local, homogeneizar os benefícios em larga escala 

(SOMEKH, 2010). Daí a necessidade de coordenação entre as políticas regulatórias 

governamentais nos mais distintos níveis. 

 

Nessa perspectiva, várias frentes teóricas se prestaram a analisar a dinâmica do 

desenvolvimento econômico considerando sua ocorrência em uma esfera mais regionalizada, 

ficando conhecidas, assim, como teorias do Desenvolvimento Regional. Dentre esse 

arcabouço conceitual, serão discutidas, como marcos teóricos relevantes para o presente 
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trabalho, a Teoria da Localização (desenvolvida principalmente por Von Thünen, Alfred 

Weber, August Lösch, Walter Christaller e Walter Isard), a escola da Economia do 

Desenvolvimento (cujos expoentes máximos são François Perroux, Albert Hirschman e 

Gunnar Myrdal), a teoria da base exportadora (consolidada por North), a Escola da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL (representada principalmente pela 

contribuição teórica de Celso Furtado) e as mais recentes teorias do Desenvolvimento 

Endógeno. 

 

A Teoria da Localização tem início, ainda no século XIX, com a publicação de 

um estudo sobre os padrões de localização espacial e sua relação com as especializações sub-

regionais agrárias da Alemanha elaborado por Von Thünen (COSTA, 2010). Na hipótese do 

autor, tal fato decorria da combinação entre fatores diversos, dentre eles a produtividade da 

terra, as distâncias existentes entre os produtores e o mercado e os custos envolvidos com o 

transporte das mercadorias, sendo que a região de produção seria selecionada de acordo com 

as interações que gerassem um menor custo total (COSTA, 2010). No limite, “o modelo 

teórico de Von Thünen trata da desconcentração das atividades produtivas no espaço” 

(SOUZA, 2002, p. 16). Tal concepção deu margem para o surgimento de novas análises 

pautadas na dispersão geográfica das atividades produtivas com o intuito da minimização de 

custos, e em meio a tal contexto, Weber estudou o impacto da localização dos mercados 

consumidores, do mercado de trabalho e das forças de aglomeração nos custos de transporte 

das matérias-primas e produtos finais (COSTA, 2010). Nesse sentido, segundo Weber, “a 

localização da indústria ocorreria no ponto de equilíbrio de forças capaz de tornar mínimo o 

custo de transporte” (COSTA, 2010, p. 93). 

 

Na mesma linha, Lösch trabalhou para aperfeiçoar o trabalho de Weber 

pautando-se na ideia do equilíbrio geral do espaço, que reconhecia a importância da 

localização na elevação dos lucros de maneira geral (COSTA, 2010). Assim, “as empresas se 

localizariam em pontos que lhes permitissem ter um grande mercado, altas economias de 

escala e baixo custo de transporte” (SOUZA, 2002, p. 21). Já Christaller discutiu a 

importância dos fluxos de produtos e serviços na definição da localização e, sobre isso, 

sintetizou que os centros urbanos se comunicavam através das redes de mercado e as áreas de 

mercado advindas dessas ligações dependeriam, fundamentalmente, da centralidade de um 

determinado produto (COSTA, 2010). Ou seja, a importância de um produto determinaria seu 

escopo e localização no mercado. Por fim, Isard contribuiu para a Teoria da Localização ao 
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analisar a questão da localização concentrada das indústrias considerando aspectos 

relacionados aos custos de produção, economias de aglomeração/desaglomeração, áreas de 

mercado e variações espaciais da receita (COSTA, 2010). Portanto, sinteticamente, a Teoria 

da Localização criou subsídios metodológicos para um exame racional do desenvolvimento 

regional com base nas dinâmicas de uso produtivo da terra (COSTA, 2010). 

 

Já a escola conhecida teoricamente como Economia do Desenvolvimento 

surgiu em 1967 com a publicação do livro A Economia do Século XX, de François Perroux. 

Segundo a teoria desse autor, o crescimento econômico não acontece de modo uniforme no 

tempo e no espaço, na verdade ele ascende de maneira concentrada nos chamados polos de 

crescimento (COSTA, 2010). Nas palavras de Perroux (1967, p. 164) “[...] o crescimento não 

surge em toda a parte ao mesmo tempo; manifesta-se com intensidades variáveis, em pontos 

ou polos de crescimento; propaga-se, segundo vias diferentes e com efeitos finais variáveis no 

conjunto da economia”. Dessa forma, os polos seriam originários da consolidação de uma 

indústria motriz, que seria capaz de separar seus fatores de produção e, consequentemente, 

concentrar capitais, aumentar seu poder de mercado e crescer, em princípio, mais que as 

outras indústrias (PERROUX, 1967). Além disso, em sua análise sobre os polos, Perroux 

também aborda, segundo Madureira (2015), as ideias de que (i) o crescimento das indústrias 

motrizes acaba sendo transbordado para as demais indústrias vizinhas, elevando ainda mais a 

expansão do sistema produtivo; (ii) o regime não concorrencial do complexo leva à formação 

de um sistema de combinação de empresas oligopolistas no qual o aumento de capacidade 

produtiva da firma dominante gera retornos de capital bem maiores do que em uma situação 

plenamente concorrencial; e (iii) há impactos positivos decorrentes da aglomeração territorial, 

oriunda, segundo Perroux, dos benefícios relacionados à proximidade espacial das firmas e à 

facilitação dos contatos humanos. 

 

Perroux também foi o primeiro autor a estudar o conceito da macrodecisão, 

segundo o qual o poder de coação das unidades dominantes poderia fazer prevalecer as suas 

escolhas racionais diante de comportamentos discordantes e, inevitavelmente, conduzir o 

curso da ação econômica. Nesse contexto, conforme evidencia Costa (2010), o Estado seria 

um agente privilegiado na sistematização das reações oriundas das múltiplas macrodecisões 

das firmas dominantes.  
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Entretanto, apesar da ótica industrial prevalecer nas discussões presentes no 

trabalho de Perroux, o autor enfatiza que tanto o crescimento quanto o desenvolvimento de 

um corpo de territórios e sociedades dependem intrinsecamente da intermediação do Estado. 

Nesse sentido o Estado ascenderia como o agente responsável pela dispersão dos efeitos 

gerados pelos polos, pelo controle dos impactos econômicos regionais provocados pelas 

indústrias e pelo estímulo à construção de um ambiente favorável ao crescimento e à inovação 

(COSTA, 2010). 

 

Outro autor de extrema relevância para a teoria da Economia do 

Desenvolvimento foi Albert Hirschman. Esse autor aprofundou as formulações de Perroux 

partindo da premissa básica de que os desequilíbrios temporais e locais verificados no 

crescimento das economias representavam fortes mecanismos para o desenvolvimento, ou 

seja, o desenvolvimento seria fruto das constantes superações dos problemas vinculados ao 

crescimento dos setores econômicos. Assim, o desenvolvimento ocorreria em certos pontos 

geográficos (ou polos) e seus efeitos incidiriam sob as demais localidades, ora atraindo e 

capturando os fatores produtivos de outras regiões (efeito de polarização), ora apenas sendo 

transmitidos para esses outros espaços territoriais (efeito fluência). Por fim, para Hirschman, o 

principal desafio do Estado seria desenvolver alternativas para explorar ao máximo o efeito 

fluência, no sentido de assegurar um desenvolvimento homogêneo e capaz de contribuir para 

redução das desigualdades regionais (COSTA, 2010). 

 

Paralelamente, Myrdal (outro relevante autor da escola da Economia do 

Desenvolvimento) identificou a existência do princípio da causação circular cumulativa, que 

impedia a economia de caminhar espontaneamente para o equilíbrio e contribuía para o 

alastramento das desigualdades regionais, principalmente nas áreas periféricas. Assim como 

Perroux e Hirschman, Myrdal também acreditava que o Estado deveria traçar e conduzir 

planos nacionais de desenvolvimento além de, por meio das políticas públicas, mitigar seus 

efeitos econômicos regressivos e otimizar “efeitos propulsores”, transbordando os resultados 

virtuosos para as zonas periféricas e reforçando a equidade regional (COSTA, 2010). 

 

A teoria da base exportadora, encabeçada por Douglass North, por sua vez 

afirma que o sucesso desenvolvimentista e a competitividade de uma região estão estritamente 

ligadas às características de sua base exportadora. De acordo com North, as atividades 

econômicas estariam divididas em atividades exportadoras, aquelas cujos resultados estariam 
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dirigidos para mercados externos à região de produção, e atividades residenciais, aquelas 

direcionadas ao consumo local. De posse dessa conceituação, como ressalta Souza (2002), a 

base exportadora contribuiria para o cálculo dos níveis de renda em uma dada sociedade, logo 

que seria responsável, tanto por estimular o crescimento das atividades locais, quanto por 

atrair novos tipos de investimentos. 

 

Já a Escola da CEPAL, frente teórica conduzida pelas hipóteses de Celso 

Furtado, parte do princípio de que o desenvolvimento econômico é uma experiência singular e 

que, portanto, não pode ser simplesmente reaproveitada em diferentes países. Dessa forma, 

modelos que apresentaram resultados prósperos em uma nação não necessariamente 

reproduzem tais efeitos positivos quando implementados em contextos regionais diferentes. 

Segundo Furtado, tratar de desenvolvimento exige a compreensão da divisão internacional do 

trabalho, responsável pelos excedentes econômicos que sustentam as riquezas das nações, e o 

modo como o centro, as classes dominantes locais e o Estado se apropriam de tais excedentes 

determina, no limite, os moldes do próprio desenvolvimento (MADUREIRA, 2015). Além 

disso, Furtado acreditava também que a “debilidade do Estado, como instrumento de direção e 

coordenação das atividades econômicas, em função de algo que se possa definir como o 

interesse da coletividade local passa a ser um fator significativo no processo evolutivo” 

(FURTADO, 1974, p. 60). 

 

Por fim, as mais contemporâneas teorias do Desenvolvimento Endógeno 

desenvolvem o preceito de que a organização territorial possui um papel ativo e estratégico na 

organização econômica. Nesse contexto, como destaca Amaral Filho (2001), o 

desenvolvimento endógeno, conceitualmente, pode ser compreendido como uma situação de 

crescimento econômico constante (permanentes aumentos no potencial de agregação de valor 

à produção) permeada pela ampliação na capacidade regional de absorção dos efeitos desse 

crescimento, por meio da retenção espacial dos excedentes produtivos ou da atração dos 

excedentes econômicos de outra região. Tal situação, como ressalta o autor, conduz a uma 

elevação dos níveis regionais de renda, emprego e produção, embasada principalmente nas 

singularidades e potenciais econômicos de um dado espaço territorial. 

 

Diferentemente das teorias clássicas (entendendo-se como clássicas as Teorias 

da Localização), como afirma Amaral Filho (2001), o desenvolvimento endógeno leva em 

conta a capacidade de descentralização dos efeitos econômicos do desenvolvimento e discute 
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a questão da localização espacial das firmas para além de critérios meramente quantitativos 

(lucros e custos). Além disso, a teoria também propõe uma revisão do papel do Estado, dado o 

novo consenso de que as instituições governamentais locais possuem uma maior eficiência na 

identificação das necessidades dos indivíduos e que as instâncias centralizadas apresentam 

maiores dificuldades nessa atividade de captação de informações singulares. Nesse âmbito, 

caberia ao Estado estruturar planos de desenvolvimento regional através de mecanismos 

administrativos, econômicos e políticos, de tal forma a produzir os desejados efeitos 

multiplicadores sobre o produto e a renda, como bem destaca o autor. Portanto, as teorias do 

desenvolvimento endógeno, em toda a sua variedade, contribuíram para fortalecer os debates 

acerca do nível “local”. 

 

Dentro dessa perspectiva, as teorias do desenvolvimento vêm sendo 

expandidas, desde o princípio da década de 90, por tais discussões acerca da questão local, 

que ressaltam a importância das particularidades de cada nível geográfico na efetivação de um 

desenvolvimento alinhado às singulares potencialidades regionais. Apesar das várias 

divergências teóricas existentes sobre o conceito de “local”, adota-se como premissa desse 

trabalho que 

 

[...] local não é sinônimo de pequeno e não alude necessariamente à 

diminuição ou redução. Pelo contrário, considera a maioria dos setores que 

trabalha com a questão que o local não é um espaço micro, podendo ser 

tomado como um município ou, inclusive, como uma região compreendendo 

vários municípios; [...] o local adquire a conotação de alvo socioterritorial 

das ações e passa a ser então definido pelo próprio desenvolvimento local 

integrado e sustentável (FRANCO, 1998 apud VAINER, 2001, p. 143). 

 

Ou seja, o “local” caracteriza-se como um campo de análise amplo e abstrato, 

compreendendo diversas extensões territoriais (regiões, municípios, comunidades, bairros e 

outros) e variadas escalas de poder (MEIRA, 2013). Há, portanto, uma mudança no 

paradigma centralizado do desenvolvimento até então valorizado pelo espectro teórico, que 

considerava apenas a influência das orientações do poder central no estabelecimento de 

diretrizes e construção das condições necessárias ao desenvolvimento. 

 

Dessa maneira, a nova análise teórica rompe com a ideia de monopólio do 

poder central na orientação do desenvolvimento e passa a reconhecer a importância da 

descentralização na formulação de políticas, incorporando uma ampla gama de atores 
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anteriormente negligenciados ao processo decisório (sociedade civil organizada, empresas, 

bancos, administração pública e movimentos sociais) e, consequentemente, expandindo a 

representatividade dos interesses (TENÓRIO, 2007 apud MEIRA, 2013). Como bem destaca 

Meira (2013, p. 65), “o local se constitui com base em relações de poder entre diversos atores 

envolvidos, na tentativa de articulação de uma capacidade de agir de forma plural”. Nesse 

sentido, há um evidente estímulo à construção de políticas multissetoriais e transversais pelas 

instituições locais que, portanto, assumem um papel de protagonistas na promoção do 

desenvolvimento em nível local (MEIRA, 2013). 

 

No limite, como destaca Silveira (2010), o desenvolvimento local associa-se 

diretamente à consolidação de mecanismos democrático-participativos, como forma de 

expansão e reconfiguração da esfera pública, definição de padrões organizacionais inovadores 

e adoção de novas estruturas de regulação (harmonização entre os diversos interesses sociais e 

formulação de regras de modo mais democrático). Inevitavelmente, como ressalta Meira 

(2013), as próprias instituições (sociais e estatais) encontram nessa abordagem de 

desenvolvimento um campo fértil para sua reorganização, pois precisam consolidar novas 

estruturas que sejam capazes de incorporar a sociedade nos processos de tomada de decisão 

relativos às políticas públicas. 

 

Tenório (2007 apud MEIRA, 2013) destaca, portanto, a importância de se 

considerar o conceito de cidadania deliberativa (que evoca a ideia de que as decisões políticas 

devem surgir de debates inclusivos) no processo de coordenação das políticas regulatórias 

para o desenvolvimento. Assim, como aponta Meira (2013), apenas uma integração positiva 

entre o Estado e a sociedade possibilitaria a efetiva promoção de um desenvolvimento capaz 

de maximizar, em âmbito local, o bem-estar social, político, econômico e cultural. Ou seja, o 

Estado é extremamente relevante para a articulação dos atores, mas não é o único agente 

responsável pela promoção do desenvolvimento (SILVEIRA; COSTA; REIS, 2004 apud 

SILVEIRA, 2010). Dessa forma e mais uma vez, o “desenvolvimento local representa algo 

maior que o simples crescimento econômico, refere-se na verdade, ao processo de extensão da 

cidadania em busca da ampliação da dimensão pública, para além da esfera do Estado” 

(MEIRA, 2013, p. 67). 

 

Em síntese, de acordo com Silveira (2010), o desenvolvimento local, amparado 

nas particularidades territoriais e em instrumentos governamentais (políticos, de planejamento 
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e de gestão) que contribuam para a participação pública, auxilia diretamente na construção de 

políticas públicas mais assertivas e garante uma real dispersão dos benefícios acumulados 

para os indivíduos de cada localidade.  

 

Apresentadas as teorias do desenvolvimento regional e local, outro aspecto de 

extrema relevância sobre o tema diz respeito à sustentabilidade do desenvolvimento. Segundo 

a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD (1991, p. 46), 

desenvolvimento sustentável pode ser compreendido como aquele que “atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

a suas próprias necessidades”. Nesse sentido, as estratégias nacionais de desenvolvimento 

econômico e social, apesar de particulares, devem levar em consideração a ideia de 

sustentabilidade, que valoriza um desenvolvimento capaz de melhorar o acesso da sociedade 

aos recursos (satisfação das aspirações dos indivíduos) e, ao mesmo tempo, alterar a 

distribuição de benefícios e custos (CMMAD, 1991). Ou seja, “para que haja um 

desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham atendidas as suas necessidades 

básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar suas aspirações a uma vida 

melhor” (CMMAD, 1991, p. 47). Entretanto, como ressalta a Comissão, a expansão do 

desenvolvimento deve permanecer sempre cerceada pelas limitações impostas pelo meio 

ambiente, já que os recursos naturais são finitos e não devem ser utilizados de modo irracional 

pelas nações. 

 

Tanto o crescimento, quanto o desenvolvimento econômico, inevitavelmente 

geram impactos sobre o ecossistema físico, mas é a maneira como as sociedades harmonizam 

as interações entre exploração de recursos, direcionamento de investimentos, avanços 

tecnológicos e mudanças institucionais que determina o caráter sustentável, ou não, dos 

avanços econômicos e sociais (interesses comuns) (CMMAD, 1991). Daí a importância, de 

acordo com a Comissão, de se existirem mecanismos de controle, seja de ordem estatal 

(legislação) ou social (comunidade inserida no processo decisório), capazes de orientar a ação 

antrópica e mitigar seus efeitos negativos para a sociedade. Desse modo, as políticas 

desenvolvimentistas e ambientais devem objetivar, ao mesmo tempo, atender as necessidades 

humanas mais básicas (alimentação, saneamento, emprego, água e energia) e assegurar a 

conservação do patrimônio natural (CMMAD, 1991). Sistematicamente, a busca pelo 

desenvolvimento sustentável requer: 
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a) um sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos no 

processo decisório; 

b) um sistema econômico capaz de gerar excedentes e know-how técnico em 

bases confiáveis e constantes; 

c) um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um 

desenvolvimento não-equilibrado; 

d) um sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a base 

ecológica do desenvolvimento; 

e) um sistema tecnológico que busque constantemente novas soluções; 

f) um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e 

financiamento; 

g) um sistema administrativo flexível e capaz de autocorrigir-se (CMMAD, 

1991, p. 70). 

 

Em suma, o assunto desenvolvimento pode e deve ser analisado em suas mais 

variadas nuances, dado que não é suficiente compreender somente “onde” ele ocorre, sua 

localização geográfica. Também é necessário assimilar, no limite, “como” esse 

desenvolvimento se dá qualitativamente. Assim, muito além de conceber o desenvolvimento 

como uma simples maneira de acumular riquezas, deve-se examiná-lo como uma forma de 

melhorar “[...] a vida que levamos e as liberdades que desfrutamos; [...] permitindo que 

sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com o 

mundo em que vivemos e influenciando esse mundo” (SEN, 2010, p. 29). 

 

De posse dessa reflexão teórica, no próximo capítulo serão discutidos os 

modelos regulatórios relacionados à implantação de empreendimentos centralizados de 

geração de energia solar fotovoltaica e sua relação com o desenvolvimento local das regiões 

impactadas. 
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3 Modelos Regulatórios voltados para o Desenvolvimento 

 

As intervenções do Estado na economia, como observado no Capítulo 2, são 

compreendidas e avaliadas de maneira distinta pelo amplo conjunto de teorias da regulação, 

sendo que ao mesmo tempo em que diversos autores as qualificam como positivas, outros, por 

sua vez, as consideram ineficientes e responsáveis por diminuir a competitividade dos 

mercados. Portanto, Carneiro (2004) afirma que a coletividade deve se responsabilizar pela 

definição do escopo socialmente desejável da atuação estatal, de modo a clarificar os limites 

de ação das partes envolvidas e mitigar os possíveis impactos sociais negativos advindos de 

modelos de intervenção ineficientes. Ou seja, como bem destaca o autor, “a abordagem 

daquilo que o Estado faz ou que se espera que faça e do que está capacitado a fazer só ganha 

sentido teórico e prático se relacionada a formas particulares de organização da sociedade, nos 

contextos específicos em que estas se inscrevem” (CARNEIRO, 2004, p. 4). 

 

Sob tal perspectiva, os padrões de regulação e intervenção estatal acabam 

configurando-se de forma bastante particular, tanto em países diferentes, quanto no próprio 

interior de cada país, já que as tendências sociais e as experiências econômicas caminham 

lado a lado com a realidade específica de cada espaço territorial. Assim, a construção de um 

modelo regulatório eficiente deve levar em conta a interação entre um conjunto de aspectos 

políticos, sociais e econômicos, o que vai muito além de apenas sistematizar as regras do jogo 

(CARNEIRO, 2004).  

 

Nesse sentido, no presente capítulo serão apresentados e comparados alguns 

modelos regulatórios em nível nacional e internacional, que perpassam a geração centralizada 

de energia elétrica através da matriz solar fotovoltaica. Tal comparação visa identificar como 

as medidas governamentais contribuem, em cada caso, para o desenvolvimento das 

localidades impactadas por usinas solares e delimitar, consequentemente, o conjunto de 

melhores políticas regulatórias capazes de maximizar o desenvolvimento gerado por 

investimentos dessa natureza. Para tanto, inicialmente serão discutidos os modelos 

regulatórios em nível nacional: do Brasil, do México e dos Estados Unidos da América 

(EUA); em seguida, serão expostos os modelos da Bahia e de Minas Gerais (nível estadual). 

 

3.1 Modelo Regulatório Brasileiro 
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No caso do Brasil, como já verificado no Capítulo 2, existiram ao longo da 

história momentos de menor e maior intervenção do Estado no setor de energia elétrica. 

Inicialmente, dado o baixo interesse dos investidores privados na geração de energia e a 

necessidade de amparo ao crescimento econômico, coube ao governo estruturar de forma 

centralizada a expansão da oferta desse serviço (KESSLER, 2006). Passados os períodos de 

centralização, teve início nos anos 90 a reforma regulatória do setor visando aumentar a 

eficiência e a qualidade dos serviços através da introdução da concorrência (atração do capital 

privado), da retomada dos investimentos em infraestrutura (geração, transmissão e 

distribuição) e da criação de agências reguladoras responsáveis pelo controle das atividades 

desenvolvidas pelas empresas concessionárias (KESSLER, 2006). 

 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 assumiu uma posição de 

extrema relevância na reforma do setor de energia elétrica brasileiro e, consequentemente, na 

revisão do modelo regulatório vigente. Isso porque a CF/88, em primeiro lugar, delimitou 

como competência da União, em seu art. 21, a exploração dos serviços de energia elétrica: 

 

Art. 21. Compete à União: 

[...] 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão: 

[...] 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético 

dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os 

potenciais hidroenergéticos (BRASIL, 1988, p. 11). 

 

Além disso, a Carta Constitucional também define o Estado como agente 

regulador responsável por coordenar e monitorar as atividades econômicas existentes no 

Brasil: 

 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 

o setor privado. 

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 

desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará 

os planos nacionais e regionais de desenvolvimento (BRASIL, 1988, p. 72). 

 

Mas o grande marco introduzido pela CF/88 para a reorganização setorial dos 

serviços de infraestrutura, segundo Kessler (2006), foi o artigo 175, que responsabiliza o 
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Poder Público pela prestação de serviços públicos de maneira direta ou sob regime 

concessionário/permissionário: 

 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 

de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como 

as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 

permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado (BRASIL, 1988, p. 72). 

 

Além disso, como destaca Kessler (2006), a promulgação das Leis nº. 8.987 de 

1995, que regulamenta a concessão dos serviços públicos, e nº. 9.074 de 1995, que 

regulamenta especificamente a concessão dos serviços de energia elétrica, contribuíram ainda 

mais para extinção do monopólio estatal de exploração desse tipo de serviço e para a criação 

do esperado ambiente competitivo. Soma-se a isso a criação da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) pela Lei nº. 9.427 de 1996, responsável por intermediar as relações entre 

governo, agentes regulados e consumidores, de modo a preservar o interesse público, e, mais 

tarde, pela criação dos demais órgãos componentes da estrutura institucional do setor elétrico 

brasileiro. Nessa ótica, os principais pilares do novo marco buscaram conciliar o difícil 

objetivo da promoção de um ambiente competitivo com a manutenção da regulação do 

sistema elétrico (PIRES, 2000 apud BARROS, 2014). 

 

Outro aspecto importante, conforme ressalta Fagundes (2010), diz respeito à 

modificação no panorama dos contratos de compra e venda de energia pela Lei nº. 10.848 de 

2004, que criou dois ambientes de comercialização: o Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Segundo a autora, no ACR os contratos 

devem ser celebrados de modo a garantir a totalidade de atendimento das demandas de certo 

mercado, sendo que as empresas de distribuição pactuam com as concessionárias ou 

autorizadas de geração os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado 

(CCEAR), precedidos de leilão de energia nova, energia existente ou energia advinda de 

fontes alternativas. Já no caso do ACL, firmam-se contratos bilaterais entre geradores, 

comercializadores, importadores, exportadores e consumidores livres, sendo tais contratos 

negociados livremente (FAGUNDES, 2010). Além dos dois ambientes existe também, 
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segundo a autora, o Mercado de Curto Prazo, em que são contabilizadas as diferenças entre a 

energia realmente produzida e o consumo efetivo dos agentes do sistema. 

 

Concomitantemente, a Lei nº. 10.848 de 2004 dispõe sobre a questão dos 

leilões regulados de geração de energia. Como destaca a ANEEL (2016), tal modalidade de 

leilão tem auxiliado diretamente no estímulo à concorrência no setor e na indução à entrada de 

novos empreendedores (nacionais e internacionais) no mercado brasileiro, bem como tem 

reduzido os prazos e custos de implantação de novas usinas geradoras. Por meio desses leilões 

(que preveem um período de suprimento de até 35 anos a partir da data de sua realização), o 

governo articula o incremento do parque gerador e negocia os contratos de suprimento, 

ratificando a colaboração entre o capital privado e o Estado (ANEEL, 2016). Vencem os 

leilões os investidores que oferecerem o menor preço para a venda da produção energética das 

futuras usinas (ANEEL, 2008). Nesse meio, diversos entraves que antes inibiam os 

investimentos em fontes de energia limpa acabaram sendo superados (SILVA, 2011). 

 

Tratando especificamente da geração de energia elétrica através de fontes 

renováveis, o governo tem estimulado sua expansão através de programas exclusivos, mesmo 

nos casos em que há carência de competitividade, valendo citar como exemplos o Programa 

de Produção e Uso do Biodiesel (2004) e o PROINFA (2003), Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (COSTA; PRATES, 2005). Entretanto, mesmo o 

PROINFA tendo como objetivos a diversificação da matriz energética nacional e o incentivo à 

indústria nacional, ele compreendia apenas as fontes de biomassa, eólica e de pequenas 

centrais hidrelétricas (PCHs), não tendo incorporado, à época de sua criação, a geração solar 

(COSTA; PRATES, 2005). Situação semelhante foi observada no PLT (2004), Programa Luz 

para Todos, que apesar de contemplar a fonte solar, não pode ser considerado um programa de 

fomento devido ao ínfimo número de projetos solares que foi capaz de desenvolver 

(VARELLA; CAVALIERO; SILVA, 2008). 

 

Sobre a matriz solar propriamente dita, o primeiro estímulo regulatório em 

âmbito nacional para o desenvolvimento dessa fonte foi o Programa de Desenvolvimento 

Energético de Estados e Municípios (PRODEEM), criado em 1994 pelo governo federal e 

considerado uma das principais políticas de eletrificação de zonas rurais com o uso de 

sistemas fotovoltaicos descentralizados (GALDINO; LIMA, 2002 apud VARELLA; 

CAVALIERO; SILVA, 2008). De acordo com os autores, o programa instalou por volta de 
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nove mil sistemas fotovoltaicos (em fases de geração de energia e bombeamento de água) em 

todos os estados brasileiros, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.  

 

Outra tentativa de valorização da fonte solar diz respeito ao Projeto de Lei (PL) 

n.º 630 de 2003, que altera a Lei nº. 8.001 de 1990 e discorre sobre a criação de um fundo 

especial para o financiamento de pesquisas e fomento à produção de energia elétrica a partir 

das fontes solar e eólica. Todavia, vale destacar que, como ressaltam Varella, Cavaliero e 

Silva (2008), todo Projeto de Lei precisa ser aprovado, tanto pela Câmara dos Deputados, 

quanto pelo Senado Federal e, se ocorrerem alterações em qualquer uma das Casas, o projeto 

deve sujeitar-se a uma nova apreciação. E, uma vez aprovado, o PL ainda passa pela sanção 

do Presidente da República, ou seja, ainda existe um longo caminho a ser percorrido até que o 

projeto se transforme em Lei e seja capaz de produzir os efeitos legais esperados pela 

sociedade (VARELLA; CAVALIERO; SILVA, 2008). 

 

Os incentivos fiscais também ascendem como uma frente de estímulo à 

introdução da energia solar fotovoltaica na matriz energética brasileira. De acordo com 

Varella, Cavaliero e Silva (2008), os dois principais impostos que incidem sob os 

equipamentos fotovoltaicos são o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de 

competência federal, e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS), de competência estadual. No caso do ICMS, o Conselho Nacional de Política 

Fazendária (CONFAZ), por meio do Convênio ICMS nº. 10 de 2014, definiu a prorrogação da 

vigência do Convênio nº. 101 de 1997 que concede a isenção do imposto na circulação de 

equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica até 31 de 

dezembro de 2021, cabendo aos estados interessados ratificar a celebração de tal convênio por 

meio de legislação estadual específica. Já sobre o IPI e também sobre outros impostos, como 

o Imposto de Importação (II), inúmeros Projetos de Lei tramitam no Congresso Nacional para 

garantir isenções sobre a produção e/ou importação de painéis e demais equipamentos 

envolvidos na geração solar, como é o caso dos projetos PL nº. 8.322/2014 (isenção do II), PL 

nº. 2.117/2011 (isenção II), PL nº. 7.344/2017 (isenção da contribuição para o PIS/PASEP e 

COFINS das receitas decorrentes da geração de energia solar), PL nº. 5.383/2016 (isenção II e 

IPI), PL nº. 157/2015 (isenção II e IPI), PLS nº. 317/2013 (isenção II), dentre diversos outros 

projetos. 
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Na mesma linha, o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 

Infraestrutura (REIDI), instituído pela Lei nº. 11.488 de 2007, assegura, nos casos de venda 

ou importação de materiais e recursos destinados a obras de infraestrutura (dentre as quais as 

usinas geradoras de energia solar), a suspensão da Contribuição para o Programa de 

Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) durante um período de 

cinco anos, a partir da habilitação do titular do projeto (SILVA, 2015). Da mesma forma, a 

chamada Lei da Informática (Lei nº. 8.248 de 1991, modificada pela Lei nº. 11.077 de 2004) 

também garante, segundo Silva (2015), isenções tributárias para bens de informática e 

automação, incluindo, portanto, equipamentos necessários à geração solar. 

 

Por sua vez, o estímulo a iniciativas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

também tem se mostrado uma frente relevante de incentivo governamental para o aumento da 

geração fotovoltaica, fomentando principalmente a consolidação de uma tecnologia nacional 

de equipamentos. Como bem destacam Varella, Cavaliero e Silva (2008), em 2004 o Governo 

Federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), assinou um acordo técnico-

científico para a criação do Centro Brasileiro para o Desenvolvimento de Energia Solar 

Fotovoltaica (CB-SOLAR), responsável elaborar projetos de pesquisa capazes de contribuir 

para a produção nacional de módulos fotovoltaicos e outros equipamentos associados a esse 

tipo de geração. O centro foi implantado e funciona em parceria com o Núcleo Tecnológico 

de Energia Solar (NT-Solar), da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), sendo reconhecido como um dos laboratórios mais modernos da área na América 

Latina (CRESESB, 2007 apud VARELLA; CAVALIERO; SILVA, 2008). Simultaneamente, 

a própria ANEEL também tem desenvolvido, desde 2011, projetos estratégicos de P&D nessa 

esfera, atuando em parceria (livre ou compulsória) com empresas concessionárias de geração 

e distribuição de energia (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E 

ELETRÔNICA - ABINEE, 2012). Destaca-se, concomitantemente, o papel do Laboratório de 

Energia Fotovoltaica Richard Louis Anderson, inaugurado em Campinas, em 2014, em 

pesquisas também relacionadas à produção de módulos fotovoltaicos nacionais (SILVA, 

2015).  

 

Por outro lado, a Resolução Normativa nº. 482 de 2012 da ANEEL, ao 

estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos 

sistemas de distribuição de energia elétrica (sistema de compensação de energia elétrica), 



52 

 

garantiu que os próprios consumidores pudessem injetar a energia gerada em pequenas usinas 

(hidráulica, solar, eólica, biomassa ou de cogeração qualificada) na rede de distribuição, 

cedendo a energia para a distribuidora em troca de uma posterior compensação em seu 

consumo de energia (SILVA, 2015). Destaca-se que tal resolução definiu como microgeração 

distribuída as centrais geradoras hidráulicas, solares, eólicas, biomassa ou cogeração 

qualificada14 com potência instalada menor ou igual a 75 kW e, como minigeração 

distribuída, as centrais da matriz renovável com potência instalada superior a 75 kW e menor 

ou igual a 3 MW, ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada. Tal postura 

regulatória, apesar de englobar apenas os casos de micro e minigeração, representou um 

grande marco para o recente desenvolvimento da energia solar em solo brasileiro, assinalando 

a receptividade do Estado a investimentos dessa natureza.  

 

Aliaram-se à Resolução Normativa nº. 482 de 2012 da ANEEL, o Convênio 

ICMS nº. 16 de 2015, do CONFAZ, e a Resolução Normativa nº. 481 de 2012, também da 

ANEEL. Dessa forma, enquanto o Convênio ICMS nº. 16 de 2015 tratou de conceder isenção 

nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica (em casos de microgeração e 

minigeração), sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de 

que trata a RN nº. 482, a Resolução Normativa nº. 481/2012 da ANEEL, segundo Silva 

(2015), assegura a redução de 80% na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e 

na Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) para empreendimentos cuja potência 

injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30 MW e que 

entrarem em operação até 31 de dezembro de 2017; a partir do 11º ano de operação da usina 

solar o desconto passa a ser de 50% (mesmo desconto garantido para empreendimentos que 

começarem a operar a partir de 1º de janeiro de 2018). Assim, tais descontos acabam 

conduzindo a uma redução no preço final da energia gerada, o que tornam mais atrativos os 

investimentos em usinas solares. Observa-se, em suma, que as principais ações regulatórias de 

estímulo à fonte solar perpassaram as iniciativas de geração descentralizada, o que, apesar de 

contribuir para a visibilidade da importância dessa matriz e para a estruturação da cadeia 

produtiva nacional, não compreende diretamente os casos de geração centralizada através de 

grandes usinas fotovoltaicas. 

 

                                                 
14 “Empreendimento de cogeração que atende aos requisitos de racionalidade energética estabelecidos 

pela Resolução Normativa ANEEL nº. 235, de 14 de maio de 2006”, ver: Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica - CCEE (2013), p. 4. 
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Desse modo, em se tratando especificamente da geração fotovoltaica 

centralizada, o 6º Leilão de Energia de Reserva (LER), realizado em 2014 pela ANEEL, 

representou um grande marco para o setor, resultando na contratação de 889,7 MW (202,3 

MW médios) distribuídos em 31 projetos de energia solar fotovoltaica com capacidade 

instalada média de 28,7 MW (WWF-Brasil, 2015). O 6º LER/2014, dessa maneira, surgiu 

como a “primeira contratação da fonte em um leilão federal de energia elétrica no Ambiente 

de Contratação Regulada” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA - ABSOLAR, 2015, p. 1) e iniciou, portanto, o movimento estratégico de 

inclusão de usinas de energia fotovoltaica na matriz energética brasileira. Isso se comprova 

pelo recente aumento na periodicidade desse tipo de leilão, visto que em 2015 foram 

realizados outros dois leilões dessa natureza (7º e 8º Leilões de Energia de Reserva), e 

sinaliza, para o capital privado, o interesse do Governo Federal em expandir cada vez mais a 

geração solar centralizada no Brasil (justificando os investimentos no longo prazo e 

fortalecendo ainda mais a consolidação da cadeia produtiva nacional do setor). 

 

Entretanto, a regulação específica desse tipo de empreendimento gerador ainda 

permanece extremamente incipiente muito em decorrência da sua recente inserção na matriz 

energética brasileira, afinal as primeiras concessões ocorreram em 2014 e grande parte das 

usinas contratadas ainda não entrou em operação. Tal passividade dos órgãos reguladores 

comprova-se pelos próprios contratos de concessão da ANEEL, que não preveem nenhum 

tipo de contrapartidas sociais e ambientais das empresas para as comunidades impactadas 

pelas usinas, havendo apenas definições de caráter técnico sobre a quantidade de energia a ser 

disponibilizada no sistema e as metodologias de cálculo das tarifas a serem cobradas dos 

consumidores. Não existe também nenhuma política que discorre sobre a questão da 

aquisição, arrendamento ou doação de terrenos, deixando margem para negociação pública ou 

privada em cada caso particular. 

 

Outro fator limitante para o estabelecimento de novas políticas governamentais 

condizentes com a realidade se trata da inexistência de estudos de mensuração e análise do 

desenvolvimento local proporcionado por esses investimentos, de tal modo que seja 

justificado o corpo de isenções tributárias e financeiras que beneficiam as empresas 

concessionárias. Evidencia-se, além disso, que a exploração da radiação solar para geração de 

energia não está englobada no mecanismo de compensações financeiras previsto pelo artigo 

20, § 1º da CF/88 e regulamentado pela Lei nº. 7.990 de 1989, que dispõe sobre a indenização 
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de estados, municípios e do distrito federal pela exploração de recursos hídricos para a 

geração de energia elétrica e outras disposições. Apesar disso, mostra-se relevante salientar a 

existência do Projeto de Lei nº. 1.910 de 2015 que propõe a mudança da Lei nº. 7.990/1989, 

incluindo o potencial solar no escopo das compensações financeiras devidas aos entes 

federados. Da mesma forma, como o Art. 21 da CF/88 não prevê a utilização exclusiva do 

potencial solar pela União, não existe a possibilidade de pagamento de royalties pela sua 

exploração. 

 

Sinteticamente, conclui-se que a ação do Estado, em nível federal, resume-se 

em atender as plataformas legais já estruturadas de regulação ambiental e social (que 

envolvem todo o processo de licenciamento ambiental e a realização de audiências públicas 

pelos órgãos competentes), a serem mais bem discutidas em seguida, e o manejo das isenções 

de certos impostos e taxas federais.  

 

Sob esse ponto de vista, não há como tratar do papel do Estado na regulação de 

investimentos centralizados de geração fotovoltaica sem que sejam discutidas as questões 

ambientais envolvidas na instalação desse tipo de usina. Afinal, a existência desse tipo de 

usina não pode ser justificada apenas sob a ótica econômica do desenvolvimento, uma vez que 

tal desenvolvimento deve ser, ao mesmo, economicamente justificável e ambientalmente 

sustentável. Sob tal perspectiva, a principal frente institucional de regulação ambiental desses 

investimentos é o licenciamento ambiental. Sobre isso, a Resolução nº. 237/1997 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) sistematiza os seguintes conceitos: 

 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando 

as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

caso. 

[...] 

IV – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que 

afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, 

o território de dois ou mais Estados (CONAMA, 1997, p. 1). 

 

Nesse sentido, o licenciamento ambiental (instituído nacionalmente pela Lei nº. 

6.938/1981 e regulamentado pelo Decreto nº. 88.351/1983), conjuntamente aos demais 
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mecanismos de controle ambiental, faz parte integrante da Política Nacional do Meio 

Ambiente e controla a “construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 

ambiental” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, 2009). Ou seja, com o 

licenciamento ambiental o Estado visa limitar as intervenções econômicas com potencial de 

comprometer a qualidade ambiental, se valendo, para isso, de um mecanismo de controle. 

Conforme a Resolução nº. 237/1997, o licenciamento é de responsabilidade (i) do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) nos casos em 

que os empreendimentos impactarem, simultaneamente, o Brasil e um país limítrofe ou dois 

ou mais estados; (ii) dos órgãos ambientais estaduais, nos casos em que os impactos se deem 

sob mais de um município; e (iii) dos órgãos ambientais municipais, quando o impacto das 

atividades econômicas ocorrer em nível local (ou nos casos em as competências do estado lhe 

forem delegadas por instrumento legal ou convênio).  

 

O processo de licenciamento, como disposto na Resolução nº. 237/1997 do 

CONAMA, subdivide-se em oito etapas, a saber: 

 

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes 

etapas: 

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários 

ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser 

requerida; 

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado 

dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a 

devida publicidade; 

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de 

vistorias técnicas, quando necessárias; 

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em 

decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais 

apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma 

solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido 

satisfatórios; 

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 

pertinente; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, 

podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e 

complementações não tenham sido satisfatórios; 
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VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 

jurídico; 

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a 

devida publicidade (CONAMA, 1997, p. 3). 

 

Sob tal perspectiva, tal processo de licenciamento ocorre em três fases distintas 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, 2009): Licença Prévia (LP), Licença de 

Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). A LP é concedida no momento de planejamento 

do empreendimento, após a avaliação, pelo órgão responsável, de questões como sua 

localização, seus potenciais impactos (bem como os planos de mitigação de impactos 

negativos e potencialização de impactos positivos) e a emissão de um documento atestando 

sua viabilidade. Já a LI é formalizada durante a etapa de análise dos estudos ambientais que 

apararam a LP, do projeto do empreendimento e dos documentos que por ventura ficaram 

pendentes no momento inicial. Por fim, a LO, requerida ao término do processo, viabiliza o 

início das atividades e inicia a etapa de fiscalização pelo órgão ambiental regulador. Vale 

destacar que, como mecanismo de controle social, segundo o MMA (2009), todos os atos do 

licenciamento devem ser devidamente publicados pelos órgãos responsáveis e 

disponibilizados no Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (PNLA).  

 

Dessa forma, as usinas fotovoltaicas se enquadram na categoria de 

investimentos capazes de produzir impactos ambientais e, portanto, estão sujeitas ao processo 

de licenciamento ambiental (mediado pelo órgão ambiental legalmente competente, de acordo 

com dimensão espacial de tais impactos). Importante destacar que a classificação das usinas, 

de acordo com seus potenciais impactos, pode variar quando o licenciamento é realizado por 

órgãos estaduais e municipais, já que cada legislação própria determinará os moldes de 

avaliação desses parques geradores. Em síntese, a construção e operação das plantas 

dependem da obtenção das referidas licenças, de modo que o interesse público seja 

devidamente atendido. 

 

Por fim, outros mecanismos de regulação relevantes, em domínio federal, 

dizem respeito aos instrumentos públicos de participação social. Segundo Modesto (2002), os 

principais aparelhos institucionais de participação são: (i) as consultas públicas (abertura à 

manifestação das pessoas por escrito antes de uma decisão de interesse geral); (ii) as 

audiências públicas (discussão aberta ao público sobre tema passível de decisão); (iii) os 

colegiados públicos (possibilidade de cidadãos integrarem órgãos de consulta ou de 
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deliberação colegial); (iv) as assessorias externas (formulação de diagnósticos, relatórios ou 

projetos por especialistas); (v) as denúncias públicas (denúncias relacionadas a problemas no 

funcionamento de órgãos públicos); (vi) as reclamações relativas ao funcionamento de 

serviços públicos; (vii) a colaboração executiva (articulação entre organizações sem fins 

lucrativos); (viii) ombudsman (ouvidoria pública); (ix) as ações judiciais (controle social 

mediante intervenção do Poder Judiciário); e (x) a fiscalização orgânica. Dentro desse 

contexto, percebe-se que as consultas e audiências públicas possuem uma grande relevância 

para os investimentos em usinas solares de geração centralizada, já que são previstas tanto 

durante o procedimento de licenciamento ambiental, quanto pela ANEEL, conforme Pó e 

Abrucio (2006), nos processos decisórios que afetem os direitos dos agentes econômicos ou 

consumidores (situação observada na implantação de empreendimentos fotovoltaicos desde o 

ano de 2013). Desse modo, evidencia-se a existência formal de espaços públicos para a 

discussão dos impactos sociais, econômicos e ambientais dessas usinas. 

  

Percebe-se, então, que a regulação de empreendimentos fotovoltaicos 

centralizados depende, além de todo o aparato disponível em âmbito federal, do envolvimento 

direto dos estados e municípios, seja através da instituição de incentivos fiscais próprios, da 

participação no processo de licenciamento ambiental, do desenvolvimento de programas de 

fomento ou da abertura de espaços públicos para o diálogo. Dentro desse contexto, nos 

seguintes tópicos serão analisados modelos regulatórios internacionais, de modo a evidenciar 

a natureza das práticas que têm sido adotadas em outros países (especificamente no México e 

nos EUA), e os modelos em âmbito estadual (Bahia e Minas Gerais) e municipal (no estudo 

de caso específico sobre a Usinas Fotovoltaicas Pirapora). 

 

3.2 Modelos Regulatórios em Nível Internacional 

 

Segundo Esposito e Fuchs (2013), desde o início dos anos 2000 a indústria 

fotovoltaica tem se consolidado, cada vez mais, no mercado internacional, principalmente 

devido aos aumentos na demanda por painéis, da escala de produção e dos avanços 

tecnológicos, que possibilitaram uma significativa redução dos custos de produção. Como 

destacam os autores, os avanços tecnológicos na área iniciaram-se principalmente na 

Alemanha, nos Estados Unidos da América e no Japão, seguidos em menor escala pela Itália, 

Espanha e Noruega. Atualmente, o desenvolvimento de novas tecnologias fotovoltaicas está 

concentrado na China, líder na produção de painéis (ESPOSITO; FUCHS, 2013). 
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Como destacam a IRENA e CEM (2014), o potencial de desenvolvimento dos 

países ou regiões impactadas por empreendimentos ligados a energias renováveis muito se 

relaciona ao estágio local de consolidação dessas fontes, ou seja, os países que detêm maior 

especialização técnica na área de energias renováveis acabam obtendo maiores retornos ao 

longo de todo o ciclo de vida das usinas (do planejamento até a desativação), pois possuem 

disponibilidade de mão de obra qualificada para todas as etapas dos projetos. Por sua vez, 

países com menor especialização usualmente têm seus benefícios econômicos e sociais 

concentrados na etapa de construção, uma vez que sua mão de obra possui baixa qualificação 

para executar as demais fases (dependência de outras nações para executar as outras etapas) 

(IRENA; CEM, 2014). Dessa maneira, como mostram IRENA e CEM (2014), países com 

desenvolvimento incipiente das energias renováveis apresentam condições inferiores de 

aproveitamento dos retornos observados ao longo do ciclo de vida dos projetos (ausência de 

qualificação profissional, cadeia produtiva pouco desenvolvida e inexistência de ações de 

P&D podem ascender como hipóteses para as causas de tal fenômeno), apesar de 

apresentarem grande abertura à sistematização de políticas para a estruturação dessas fontes. 

Aliado a isso, os governos locais de diversos países (como é o caso dos EUA, da Alemanha, 

do Japão, da China, da Malásia, da Espanha, da França e do Reino Unido, dentre outros) têm 

estimulado a geração de energia elétrica através da matriz solar, sendo tal estímulo advindo de 

um corpo de políticas regulatórias próprias (HOSENUZZAMAN et al., 2015). 

 

De posse dessas e outras informações, foram selecionados dois países 

relevantes no cenário da energia fotovoltaica para apresentação e discussão dos modelos 

regulatórios que perpassam a geração centralizada: o México e os Estados Unidos da 

América. Os países escolhidos foram selecionados com base em um corpo de critérios 

objetivos, a saber: (i) existência de experiências em regulação de usinas de geração 

fotovoltaica centralizada (ii) disponibilidade de informações, bem como a língua de escrita 

dos documentos de acesso público; (iii) dimensões do empreendimento local analisado (em 

termos de área territorial ocupada e capacidade instalada de geração, em MW), sendo essas 

análogas ao casos de Pirapora (450 hectares e 300 MW); (iv) localização das usinas 

(características físicas do terreno, como índices de radiação solar, planificação,  

distanciamento em relação a áreas urbanizadas e produtividade econômica), sendo tal 

localização similar à verificada no caso de Pirapora; (v) características das comunidades 

locais impactadas (alta vulnerabilidade social e econômica); e (vi) existência de políticas 
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regulatórias por parte do governo central para o controle de investimentos dessa natureza. 

Vale ressaltar que, além dos EUA e do México, outros países também atendem a tais critérios, 

como o caso da Alemanha e da França, porém a análise dos documentos disponíveis 

dependeria da sua tradução, uma vez que estão registrados em língua nativa. Isto posto, a 

presente seção se propõe a apresentar os modelos regulatórios atualmente vigentes nos dois 

países anteriormente citados, trazendo em cada caso um exemplo de empreendimento 

efetivamente implementado ou em processo de implementação. 

 

3.2.1 Modelo Regulatório do México e o Caso da Usina Fotovoltaica de El Llano, em 

Aguascalientes 

 

A história do setor elétrico mexicano, sob o ponto de vista regulatório, se 

assemelha significativamente ao caso brasileiro e de outros países ao redor do mundo. 

Inicialmente, o México possuía um modelo extremamente verticalizado e centralizado na 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), agência reguladora do setor e, anteriormente, única 

responsável por todas as ações envolvendo a questão da energia elétrica (excluindo raras 

exceções), desde a geração até a distribuição final (KPMG INTERNATIONAL - MEXICO, 

2016). Após a reforma do setor, apesar da manutenção da exclusividade das atividades de 

planejamento, transmissão e distribuição ao Estado Mexicano, foi disponibilizada ao mercado 

a concorrência nos negócios de geração (através parcerias ou contratações diretas pelo 

governo) e foi criado um mercado próprio para a comercialização da energia elétrica (KPMG 

INTERNATIONAL - MEXICO, 2016). 

 

Em meio a tal ambiente, além do surgimento de uma série de outras agências 

governamentais no campo da energia, verificou-se a criação de inúmeras leis, por parte do 

estado mexicano, para estruturar o novo sistema. Dentre elas, merecem destaque as leis 

relacionadas à matriz solar, em especial aquelas vinculadas à etapa de geração: (i) a Ley para 

el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 

(LAERFTE), de 2008, que regula o uso de fontes renováveis para a geração energética e 

delimita as estratégias energéticas mexicanas; (ii) a criação do Fondo de Sustentabilidad 

Energética, em 2008, que reserva parte dos recursos obtidos com a venda de óleo e gás para 

pesquisas e desenvolvimento na área de energias limpas; (iii) a Ley General de Cambio 

Climático, de 2012; e (iv) o Programa Especial para el Aprovechamiento de Energias 

Renovables, de 2014, cujo intuito seria o estímulo à expansão das fontes renováveis (no caso 
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da energia solar a meta seria expandir a capacidade instalada total para 627 MW até o ano de 

2018) (INTERNACIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY - IRENA, 2015). Nesse sentido, 

o governo mexicano tem atuado no sentido de difundir a energia solar pelo país, sendo que as 

contratações de parques geradores, semelhante ao que ocorre no Brasil, se dão através de 

leilões específicos com previsão de fornecimento durante um período de 15-20 anos (KPMG 

INTERNATIONAL - MEXICO, 2016). 

 

Os investimentos em geração de energia por meio da matriz solar, analisando-

se o caso mexicano, justificam-se não apenas no sentido de aproveitar um atestado potencial 

de geração (diversificando a matriz energética) e de usufruir do fato de o país ser o principal 

fornecedor de sistemas fotovoltaicos da América Latina (VARGAS-HERNÁNDEZ; 

ESPINOSA, 2016), mas também com o intuito de gerar benefícios socioeconômicos para as 

comunidades impactadas por empreendimentos de geração em larga escala. 

 

Tal postura comprova-se ao avaliar o caso específico das Usinas Solem I e 

Solem II, que se encontram em processo de construção no município de El Llano, localizado 

no estado de Aguascalientes, que por sua vez está situado na região central do México. O 

referido projeto, desenvolvido pela Alten Energías Renovables e orçado em US$ 

368.000.000,00, está sendo instalado em uma área de 963,7 hectares, possui uma capacidade 

de geração de 290 MW (sendo 150 MW advindos da Usina Solem I e 140 MW da Usina 

Solem II) e está previsto para entrar em operação em setembro de 2018 (INTER-AMERICAN 

INVESTMENT CORPORATION - IIC, 2017). 

 

Antes do início do processo de construção das citadas usinas foram realizados 

estudos de impactos socioeconômicos e ambientais com vistas a atender as exigências do 

espectro regulatório mexicano, que permanece estritamente voltado à mitigação de impactos 

negativos e promoção de possíveis efeitos positivos (IIC, 2017). Isso se dá na medida em que 

as empresas que pretendem instalar usinas solares em território mexicano devem encaminhar 

um corpo de documentos para as entidades governamentais delimitando seu escopo de 

atuação e interesse na área de energias renováveis. Tais documentos ascendem como pré-

requisitos para a obtenção dos chamados Certificados de Energías Limpias, que autorizam a 

construção de usinas pelos empreendedores mediante atenção ao procedimento prévio de 

licenciamento, que depende da apresentação dos estudos de impacto e compensação 

(INTERNACIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY - IRENA, 2015). Nesse escopo, tais 
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estudos identificaram, no caso de Aguascalientes, que o local onde se prevê a instalação da 

usina se trata de uma área já abalada pela ação antrópica (devido ao plantio de grãos e 

vegetais em determinadas épocas do ano), com reduzida presença de espécies protegidas pelas 

normas mexicanas (tanto no que diz respeito à flora, quanto sobre a fauna) e com baixo 

adensamento populacional, por se tratar de uma zona tipicamente rural. Ainda segundo a 

Inter-American Investment Corporation, por volta de 1.200 pessoas vivem em comunidades 

próximas ao investimento e, em sua grande maioria, possuem acesso a serviços de eletricidade 

e estradas para trânsito no município, apesar da disponibilidade de sistemas de esgotamento 

sanitário ser significativamente reduzida. Concomitantemente, de acordo com a Inter-

American Investment Corporation - IIC (2017), a maior parcela dessas pessoas trabalha em 

ocupações relacionadas à agricultura, pecuária ou no setor de serviços da cidade de 

Aguascalientes. 

 

As licenças ambientais do projeto, emitidas junto à SEMARNAT (Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales), consideraram a existência de seis usinas, sendo 

cinco delas detentoras de uma capacidade instalada de 30 MW (compreendendo a Usina 

Solem I) e outra com potencial gerador de 140 MW (Usina Solem II), e foram obtidas 

mediante apresentação do Manifiesto de Impacto Ambiental – MIA (INTER-AMERICAN 

INVESTMENT CORPORATION - IIC, 2017). Sobre a análise dos impactos negativos 

esperados, destaca-se que eles se apresentam de maneira particular ao longo do ciclo de vida 

do projeto: durante as etapas de preparação e construção esperam-se a “deterioração da 

qualidade do ar, aumentos no barulho e na vibração, remoção de vegetação, aumento nos 

riscos de acidente de trânsito, incidentes de trabalho e fluxo de trabalhadores e candidatos a 

vagas de emprego” (INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION - IIC, 2017, p. 2); 

na fase de operação presume-se que ocorrerão impactos menores, principalmente relacionados 

à limpeza de painéis e ao barulho e vibração advindos das demais atividades de manutenção. 

Por sua vez, em se tratando de efeitos positivos, a IIC ressalta que em ambas as etapas haverá 

a geração direta e indireta de empregos (por volta de 660 durante a construção, com 

preferência para contratação local, e 60 durante a operação), a produção de energia elétrica, o 

surgimento de outras empresas, a criação de infraestrutura, o aproveitamento de terrenos de 

ínfima produtividade, a geração de renda para os donos dos terrenos (aluguel) e a supressão 

de emissões de gases do efeito estufa, que seriam gerados em caso de adoção das fontes 

tradicionais. Todavia, algumas dessas asserções, como o surgimento de outras empresas e a 

criação de infraestrutura local, ainda carecem de comprovação empírica. 
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Identificando-se a possibilidade de existência de impactos negativos, traçaram-

se programas de mitigação pela empresa concessionária. De acordo com tais planos, serão 

estabelecidas estratégias de reflorestamento, para compensar as supressões vegetais 

necessárias; de manejo de recursos hídricos e preservação de cursos d’água; de manipulação 

de fauna e flora; de controle de resíduos; de controle de tráfego e deslocamento de 

funcionários; de reciclagem de painéis; de gerenciamento de riscos; de segurança; dentre 

outros (INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION - IIC, 2017). Mesmo com a 

previsão de existência de todos esses programas, mostra-se relevante a manutenção de 

atividades periódicas de fiscalização por parte do governo mexicano, para assegurar o 

cumprimento de tais planos e garantir o bem-estar das comunidades impactadas pela 

existência de tais usinas. 

 

Outro mecanismo regulatório mexicano de grande relevância para lidar com 

investimentos da magnitude das usinas Solem I e Solem II é a previsão legal da realização de 

consultas públicas com a população e determinados órgãos governamentais para discussão de 

questões relativas aos empreendimentos. No caso específico do projeto de El Llano, segundo 

a INTER-AMERICAN INVESTMENT CORPORATION - IIC (2017), foram realizadas tais 

consultas oficialmente desde o ano de 2014, incluindo reuniões com comissões nacionais de 

eletricidade e preservação de recursos hídricos, com as secretarias municipais e estaduais de 

saúde e meio ambiente e com outros institutos em âmbito federal (Secretaría de Energía, 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Secretaría de Desarollo Social). Além desses 

encontros, também ocorreram consultas diretas à população impactada, que abrangeram 

discussões sobre as atividades previstas para o projeto, a duração, os impactos existentes, bem 

como as medidas de mitigação e mensuração desses impactos (INTER-AMERICAN 

INVESTMENT CORPORATION - IIC, 2017). Tal estratégia de ação, como evoca Silveira 

(2010), contribui diretamente para a expansão do desenvolvimento local nas áreas impactadas, 

principalmente por se valer de mecanismos democráticos que reforçam a importância do 

envolvimento ativo da população no debate e posicionando a participação social em um 

patamar de extrema relevância nas sociedades contemporâneas. 

 

Simultaneamente, o uso da mão de obra das comunidades próximas à usina 

auxilia na geração de renda (aumento nos níveis de emprego). Todavia, destaca-se que, apesar 

das empresas envolvidas com o empreendimento adotarem políticas internas de contratação 
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local, não são estabelecidos, no contrato de concessão com o Estado mexicano, percentuais 

mínimos de contratação de funcionários das proximidades (INTER-AMERICAN 

INVESTMENT CORPORATION - IIC, 2017), ou seja, não existe nenhuma lei que garanta, 

com segurança, que as empresas adotem esse tipo de postura na prática. 

 

Em síntese, o modelo regulatório do México, visualizado através do caso 

específico das usinas fotovoltaicas Solem I e Solem II, lida, ao mesmo tempo, com o 

monitoramento de questões ambientais, sociais e econômicas. Dessa forma, as empresas 

concessionárias de serviços de geração elétrica por meio da matriz FV permanecem sujeitas a 

um corpo de limitações sob uma perspectiva legal e técnica, que objetivam a potencialização 

dos benefícios dos investimentos para a sociedade. Todavia, o aparato regulatório mexicano 

não prevê a realização de ações específicas pela própria empresa (como forma de 

compensação de danos) ou pelo Estado (com os recursos tributários advindos da prestação de 

serviços de geração), o que limita, em partes, o desenvolvimento local proporcionado pelo 

empreendimento. 

 

3.2.2 Modelo Regulatório dos Estados Unidos da América (EUA) e o Caso da Usina 

Fotovoltaica de San Luis Obispo, na Califórnia 

 

A organização do setor elétrico norte-americano é caracterizada, 

principalmente, pela descentralização regulatória, bem como pela complexidade de suas 

ramificações (ANEEL, 2015). Conforme a Aneel (2015), o setor americano opera através de 

três subsistemas sincronizados e oito conselhos, que por sua vez compreendem mais de três 

mil empresas (públicas, privadas e cooperativas) e mais de mil produtores independentes. 

Nessa perspectiva, o Governo Federal, os estados e os municípios/condados possuem 

competências regulatórias próprias (ANEEL, 2015). Assim, como afirma Silva (2015, p.16), 

“cada estado representa um mercado de energia separado abrindo espaço para diferentes 

estruturas de mercado, modelos regulatórios e políticas públicas regionais”, dando margem 

para o surgimento de padrões inovadores de incentivo. 

 

Apesar dessa fragmentação, os Estados Unidos da América possuem uma série 

de agências federais responsáveis pela estabilidade do setor elétrico. Vale destacar a (i) 

Energy Information Administration (EIA), agência de estatísticas responsável pelo 

fornecimento de informações para o Estado e para a sociedade; (ii) o U.S. Department of 
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Energy (DOE), entidade formuladora das políticas energéticas; (iii) a Environmental 

Protection Agency (EPA), órgão responsável pela regulação ambiental; e (iv) a Nodal 

Exchange, bolsa de commodities energética (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - IEA, 

2007 apud ANEEL, 2015). 

 

Além disso, por mais que o aparato de incentivos regulatórios e financeiros 

varie entre os estados americanos, existem aqueles que são mais comuns quando observado o 

país como um todo (SILVA, 2015). Dentre eles, segundo a autora, existem quatro modelos 

dominantes, advindos de duas estruturas básicas: “empresas verticalizadas responsáveis pela 

geração, transmissão e distribuição; e a introdução de competição na geração, comercialização 

e varejo de energia com empresas responsáveis apenas pelas funções de transmissão e 

distribuição” (SILVA, 2015, p.18). Já no caso dos programas norte-americanos de fomento, 

destacam-se as políticas de incentivos tributários e o estabelecimento de linhas especiais de 

financiamento, como o projeto Property Assessed Clean Energy (PACE), que se trata de um 

empréstimo para a compra de equipamentos relacionados às energias renováveis, tomado por 

um cidadão junto aos governos locais (ABINEE, 2012). Sobre os incentivos tributários, a 

Abinee (2012) discorre que grande parte dos estados adotam políticas de dedução, que vão 

desde descontos para a compra de equipamentos fotovoltaicos até casos de completa isenção 

de taxas estaduais para a instalação de painéis geradores. 

 

Em se tratando de investimentos em geração centralizada de energia através da 

matriz solar FV, as entidades governamentais norte americanas, após edificarem esforços para 

compreender o potencial da fonte, visualizam seus benefícios na diversificação da geração 

nacional, na geração de empregos e nos impactos ambientais mais reduzidos (National 

Renewable Energy Laboratory - NREL, 2012). Dessa forma, uma melhor compreensão do 

modelo regulatório dos EUA pode-se dar através da análise de um caso empírico de geração 

solar FV centralizada no país, uma vez que esse tipo de estudo permite visualizar melhor as 

singularidades dos mecanismos governamentais de controle. Assim, será discutido o caso de 

uma usina solar instalada em San Luis Obispo, condado localizado no estado da Califórnia, 

situado na costa ocidental no território (Oceano Pacífico). 

 

A usina em questão, conhecida como California Valley Solar Ranch (Fig. 3), 

consiste em uma planta com capacidade instalada de 250 MW, distribuídos em nove arranjos 

de painéis fotovoltaicos, e que ocupa uma área total de 1921 hectares (desses, 
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aproximadamente 490 hectares ocupados por painéis), segundo informações disponíveis no 

relatório de avaliação biológica elaborado pela empresa responsável pelo empreendimento. 

Tal relatório representou o primeiro mecanismo regulatório utilizado pelo DOE para assegurar 

o controle dos impactos da usina, uma vez que o empréstimo de recursos financeiros do 

governo federal dos EUA estaria condicionado à construção desse plano, que deveria conter 

um corpo de estratégias de mitigação de efeitos negativos do ponto de vista ambiental. Dessa 

forma, o relatório em questão elenca uma série de esquemas de redução de danos, que 

englobam o controle de erosão, a preservação de recursos hídricos, a conservação de espécies 

da fauna e flora (obrigatoriedade da proteção compensatória de uma área de 4856 hectares nas 

imediações da usina e criação de corredores ecológicos) e o detalhamento das ações 

desenvolvidas ao longo de toda vida útil do empreendimento. Além disso, houve também a 

responsabilização da concessionária pela manutenção das rodovias próximas à California 

Valley Solar Ranch, bem como a criação das estradas necessárias para deslocamento de 

veículos para o terreno de instalação da planta, até então inexistentes. 

 

Figura 3 - Usina California Valley Solar Ranch 

 

 

Fonte: SunPower, 2013. 
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Nesse contexto, após a análise do referido relatório, o DOE (2011, p. 2) não 

verificou a existência de grandes impactos sobre o “uso do solo, recursos visuais, agricultura, 

transporte, barulho, qualidade do ar e gases do efeito estufa, geologia e solo, recursos 

hídricos, biológicos, culturais e paleontológicos, justiça socioeconômica e ambiental, saúde e 

segurança pública e ocupacional” (tradução nossa). Portanto, as verbas a título de empréstimo 

foram liberadas e a construção da usina foi legalmente viabilizada após a reunião final com o 

conselho supervisor do condado de San Luis Obispo.  

 

Do ponto de vista socioeconômico, de acordo com a empresa responsável 

(NRG, s.d.), foram gerados 700 empregos durante a etapa de construção da usina (entre 2011 

e 2013), a energia produzida é capaz de atender as necessidades de 100.000 residências 

(comercializada com a Pacific Gas and Electric e injetada diretamente na rede de 

transmissão) e o retorno financeiro esperado é de US$ 315 milhões em impostos (sendo, desse 

total, US$ 10 milhões vinculados à receita tributária local). Entretanto, não existem 

informações sobre a natureza da mão de obra utilizada na usina (local ou externa) e dos 

investimentos diretos realizados pelo governo local com os recursos tributários agregados. 

 

Sistematicamente, o arcabouço regulatório dos EUA discutido através do caso 

da usina California Valley Solar Ranch trata, principalmente, das questões ambientais através 

das medidas de controle de impactos negativos (previstas por meio de relatórios emitidos 

pelas concessionárias). Nesse sentido, as empresas norte-americanas interessadas em prestar 

serviços de geração de natureza fotovoltaica devem, legalmente, lidar com os efeitos 

existentes durante as etapas de planejamento, construção, operação e desativação de seus 

parques geradores, como modo de compensar as externalidades negativas apuradas. 

Entretanto, no modelo norte americano não há uma previsão de vinculação entre os recursos 

tributários captados dessas usinas e determinadas políticas relacionadas ao desenvolvimento 

local. Além disso, as contrapartidas de compensação (a serem realizadas pelas empresas) 

permanecem restritas à área ambiental, excetuando-se a política de manutenção das vias de 

acesso ao empreendimento.   

 

3.3 Modelos Regulatórios Estaduais 

 

Segundo Pereira (2010), a federação brasileira se configura de modo que cada 

ente federado, com base na CF/88, reúne um conjunto de competências e atribuições legais. 
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Dessa forma, como destaca o autor, a autonomia e a amplitude do poder político de cada um 

desses entes permanece sempre cerceada pelos limites do escopo da legislação. Dentro desse 

escopo, os estados e municípios podem agir com relativa independência, sendo que sua 

postura individual de ação pode seguir linhas mais competitivas ou cooperativas em relação 

aos demais entes (PEREIRA, 2010). Usualmente, como evidenciam Abrucio e Costa (1998), 

tal convívio federativo se dá de maneira competitiva, já que as desigualdades entre estados e 

municípios fazem com que cada ente adote estratégias de maximização da obtenção de 

recursos e de atração de investimentos. Ou seja, por meio da adequação de mecanismos legais 

próprios (autonomia), os entes viabilizam benefícios de natureza fiscal, econômica e social 

para atrair investimentos produtivos. 

 

No caso dos incentivos fiscais, consolida-se uma conjuntura conhecida como 

guerra fiscal. Como bem afirma Varsano (1997), a guerra fiscal pode ser definida como uma 

situação de conflito entre entes federados, na qual o vencedor impõe certas condições 

desfavoráveis para o perdedor, rompendo com todo o ideário colaborativo proposto pelo pacto 

federativo. Desse modo, os estados e municípios utilizam-se de sua autonomia para definir 

algumas questões fiscais e asseguram a isenção de impostos para as empresas que realizarem 

investimentos econômicos em seu território, o que acaba gerando desequilíbrios na 

distribuição desses empreendimentos pelo país (VARSANO, 1997). Ao mesmo tempo, o 

autor também questiona essas isenções pelo fato de que, segundo ele, existem poucos casos 

em que tais investimentos resultam em ganhos líquidos para o Brasil, por mais que garantam 

benefícios locais no curto prazo. Daí a importância de se compreender quais instrumentos, 

fiscais e de outras naturezas, vêm sendo adotados pelos estados e municípios para a atração de 

empreendimentos de geração solar, e se esses benefícios são econômica e socialmente 

desejáveis (ou se são apenas parte da guerra entre entes que, consequentemente, beneficia 

apenas o capital privado).  

 

Para tanto, serão analisados os modelos regulatórios existentes em dois estados 

brasileiros: Bahia e Minas Gerais. Ressalta-se que a escolha dos estados sob análise foi 

baseada nos mesmos critérios utilizados no caso da seleção de experiências internacionais 

realizado anteriormente. Além desses dois, outros estados também atendem a praticamente 

todos esses parâmetros, como Pernambuco e Piauí, todavia foi dada preferência àqueles com 

maior disponibilidade de informações oficiais (Bahia) e que englobam o objeto de estudo da 

presente pesquisa (Minas Gerais). Assim sendo, os seguintes tópicos se prestarão a apresentar 
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os modelos regulatórios atualmente vigentes nesses estados com base em casos empíricos (o 

caso empírico de Minas Gerais, que diz respeito à Usina Fotovoltaica de Pirapora, será 

discutido em detalhe no Capítulo 4). 

 

3.3.1 Modelo Regulatório da Bahia e o Caso da Usina Fotovoltaica do Município de 

Tabocas do Brejo Velho 

 

O estado da Bahia representa um dos territórios brasileiros com maior 

potencial de geração de energia elétrica através de sistemas fotovoltaicos, uma vez que os 

níveis médios de radiação solar na região variam entre 4,6 e 6,1 kWh/m² (IMPERIAL; 

PEREIRA, 2014). Tais níveis de radiação são ainda maiores quando observada a porção oeste 

do estado, que representa a zona mais propícia para a geração fotovoltaica. No sentido de 

aproveitar esse potencial, está sendo construída, na zona rural (14 km de distância da área 

urbana) do município de Tabocas do Brejo Velho, uma usina solar centralizada com 

capacidade de geração de 196 MW segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos da Bahia - INEMA (2015). Além disso, o consórcio EGP-Bondia (composto pela 

Enel Green Power Brasil Participações Ltda., detentora de 99,99% do empreendimento, e pela 

Bondia Energia, com 0,01%), contratado durante o 6º LER/2014 para a realização do 

empreendimento, previu a geração de mais de 500 empregos durante a construção da obra, 

dando-se preferência para a contratação de empresas e mão de obra locais (ENERRAY SPA, 

2016). 

 

Segundo dados do IBGE (2010), o município de Tabocas do Brejo Velho 

apresenta população residente majoritariamente rural, sendo que de seus 11.431 habitantes, 

3.932 moram em zona urbana e 7.499 moram em zona rural. As principais atividades 

econômicas do município são a agricultura e a pecuária, de maneira que a agricultura familiar 

desponta como fonte mais relevante de subsistência para as famílias da zona rural (INEMA, 

2015). Além disso, de acordo com parecer técnico do INEMA (2015), grande parte das 

demais atividades econômicas (em que se destacam a pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura) são voltadas para o consumo próprio das famílias, o que reflete bem a realidade 

socioeconômica dos moradores locais. Outro ponto destacado pelo parecer diz respeito à 

inexistência de comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas e outras) na área de 

influência da usina. 
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Conforme parecer técnico do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

– INEMA (órgão ambiental do Estado da Bahia) - a usina irá ocupar uma área total de 527 

hectares e entrará em operação, segundo informações disponíveis no sítio virtual da Enerray 

do Brasil (empresa coordenada pela Enel e responsável pela construção da planta), no ano de 

2017, gerando energia elétrica para atender por volta de 268.000 domicílios brasileiros.  

 

O parque, denominado Parque Solar Ituverava (por estar localizado em uma 

fazenda de mesmo nome), corresponde a um conjunto de sete complexos de geração 

fotovoltaica de 28 MW distribuídos de maneira sequencial pelo terreno correspondente. A 

seleção do modelo de contratação de usinas de, no máximo, 30 MW pela ANEEL objetiva o 

enquadramento desses empreendimentos às condições previstas pela RN nº. 481/2012, de 

modo que sejam reduzidas as tarifas TUST e TUSD (ver Pág. 52) cobradas dessas sete usinas. 

Na prática, o que se observa é uma usina centralizada de grande porte (com módulos 

fotovoltaicos espalhados de modo linear pela área), mas cujas injeções elétricas no sistema se 

dão em pequenos “blocos” de 28 MW, no caso. Tal situação pode ser observada na Figura 4, 

que representa uma visualização aérea da situação das obras do Parque Solar Ituverava ao 

final do ano de 2016. 

 

Figura 4 - Obras da Usina Fotovoltaica de Ituverava 

 

Fonte: Enerray SPA, 2016. 

 

O licenciamento ambiental desse tipo de usina em território baiano ocorre em 

conformidade com o Decreto Estadual nº. 15.682 de 2014 (responsável pela modificação das 

Leis Estaduais nº. 10.431/2006 e nº. 11.612/2009), que classifica as usinas de geração de 

energia solar fotovoltaica com base no porte do empreendimento, utilizando a variável área 
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total (hectares) instalada, ou seja, desconsidera-se a capacidade instalada (que poderia gerar 

dúvidas acerca dos reais impactos dos parques geradores) e leva-se em consideração a planta 

como um todo (sendo que as usinas são consideradas de grande porte quando ocupam uma 

área superior a 200 hectares). No caso específico do Projeto Ituverava, a usina enquadrou-se, 

segundo os critérios da lei, como um empreendimento Classe 4, de grande porte e com 

pequeno potencial poluidor, não tendo sido necessária a elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA)15 e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)16. 

 

Desse modo, segundo a Portaria nº. 7.761 de 2014 do INEMA, foi concedida 

ao consórcio, após análise dos estudos enviados pela empresa Bondia ao referido órgão 

ambiental, a licença prévia para a construção dos sete complexos do Parque Ituverava na 

região rural do município de Tabocas do Brejo. Após a obtenção dessa primeira licença, de 

acordo com a Portaria nº. 10.731 de 2015 do INEMA, em novembro de 2015 foi autorizada a 

supressão da vegetação nativa em uma parcela de 284,03 ha da área total do empreendimento 

com fins de preparar o terreno para construção e emissão da licença de instalação da planta 

(constatando o fato de que a usina não está localizada em unidades legais de conservação e 

autorizando o início das obras). A mesma portaria também aprovou o Plano de 

Afugentamento e Resgate de Fauna Silvestre proposto pela empresa concessionária, incluindo 

as questões de manejo e transporte apresentadas. Posteriormente, toda essa documentação, 

antes em titularidade da Bondia, foi transferida para a consorciada Enel, como evidencia a 

Portaria nº. 11.068 de 2015 do INEMA. Por fim, como observado na Portaria nº. 13.379 de 

2017 do INEMA, foi concedida a licença de alteração à empresa Enel com fins de modificar 

algumas disposições presentes na antiga licença prévia (modificações técnicas no projeto). 

 

Em seguida, na fase de obtenção da Licença de Instalação, foi solicitada a 

elaboração de uma série de planos pela concessionária para mitigação de impactos sobre os 

meios físico, biótico e socioeconômico. Dentre eles destacam-se o Plano de Recuperação das 

Áreas Degradadas; Plano de Controle Ambiental da Obra; Programa de Medidas de Controle 

                                                 
15 “Documento a ser elaborado conforme denota a Resolução CONAMA nº. 01/86, [...] [demonstrando 

se] o empreendimento é viável do ponto de vista ambiental. É um relatório multidisciplinar, incumbido 

a profissionais de várias áreas”, ver: Reis (2015), p. 87. 
16 “Documento que apresenta a análise e conclusão do que foi relatado no EIA”, sendo que os dois 

documentos devem ser disponibilizados de maneira conjunta. “O RIMA deve ser muito claro e 

didático, apresentando as consequências do empreendimento nos planos ambiental e econômico”. 

Assim como o EIA, o RIMA possui um caráter multidisciplinar e técnico, identificando os impactos 

do empreendimento nas diversas áreas de influência, ver: Reis (2015), p. 87. 
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de Erosão para os locais a serem afetados com a implantação do empreendimento; Programa 

de Comunicação Social para as comunidades da Área Diretamente Afetada17 (ADA), Área de 

Influência Direta18 (AID) e Área de Influência Indireta19 (AII), observando as especificidades 

de cada público e suas necessidades diferenciadas; Programa de Educação Ambiental para os 

Trabalhadores do Empreendimento e população da ADA e AID; Programa de Sinalização e 

Controle de Tráfego das vias de acesso na ADA e AID visando à segurança dos moradores e 

animais no entorno do empreendimento; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 

PGRS; Plano de Controle e Monitoramento de Ruído e Emissões de particulados; Programa 

de Prospecção e Resgate Arqueológico; Plano de Capacitação e Integração da Mão de Obra 

Local, cuja contratação deverá ser priorizada, contemplando levantamento da capacidade de 

absorção dessa mão de obra por nível de qualificação; Plano de Desmate; Programa de 

Gerenciamento de Risco; Programa de Educação em Saúde para as Comunidades da ADA, 

AID e trabalhadores; Plano de Segurança/Emergência; Plano de Resgate e Monitoramento das 

espécies da flora; e Plano de Salvamento (Afugentamento, Resgate e Monitoramento) da 

Fauna. Depreende-se que a exigência legal de planos de controle dessa natureza, ao mesmo 

tempo em que valoriza o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente, beneficia parte da 

comunidade impactada, pois há uma articulação de propostas de capacitação, informação e 

educação da população local, monitoradas por meio de indicadores objetivos (importância da 

fiscalização). 

 

Simultaneamente, como evidenciam os relatórios emitidos pela empresa 

(condicionantes para a obtenção da Licença de Instalação), no entorno da área de construção 

do Projeto Ituverava localizam-se 14 (quatorze) residências e uma igreja, compreendendo um 

total de 45 moradores entra crianças, adultos e idosos. Desses domicílios, a maior parcela é 

atendida com serviços de energia elétrica e acesso à água através de poço artesiano, e, sobre a 

renda, grande parte dos moradores depende de benefícios previdenciários e do programa 

bolsa-família, além de dependerem em parte da venda de uma parcela de seus pequenos 

                                                 
17 “Considera-se ADA a área necessária para a implantação do empreendimento, incluindo suas 

estruturas de apoio, vias de acesso privativas que precisarão ser construídas ou reformadas, bem como 

todas as demais operações unitárias associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto, ou seja, de 

uso privativo do empreendimento”, ver: INEMA (2015), p. 7. 
18 “É a área geográfica diretamente afetada pelos impactos decorrentes do empreendimento e 

corresponde ao espaço territorial contíguo e ampliado da ADA, e como esta, poderá sofrer impactos, 

tanto positivos quanto negativos”, ver: ibid., p. 8. 
19 “Abrange um território que pode ser afetado indiretamente pelo empreendimento, onde os impactos 

e efeitos decorrentes do empreendimento são considerados menos significativos do que nos territórios 

das outras duas áreas de influência (ADA e AID)”, ver: ibid., p. 8. 



72 

 

cultivos agrícolas. Dentre tais domicílios, o caso de impacto mais crítico diz respeito a uma 

moradia de sete pessoas que se encontra a 50 metros do local da usina, que obrigou a 

realização de alterações no projeto base da planta, deslocando o acesso ao empreendimento 

em cerca de 500 metros (com o intuito de minimizar os impactos do aumento do tráfego, 

poluição sonora, poeira e risco de contaminação hídrica sobre essa família). Isto é, a 

legislação estadual considera ao mesmo tempo os impactos gerais e pontuais dos 

empreendimentos dessa natureza, traçando medidas mitigatórias circunscritas a cada realidade 

específica, e demonstrando o interesse do estado baiano em regular as usinas solares de modo 

a minimizar os danos e otimizar os benefícios locais. 

 

Já sobre os impactos socioeconômicos do ponto de vista fiscal e tributário do 

Estado (aumento na arrecadação, disponibilizando receita e possibilitando a realização de 

políticas e programas governamentais), segundo a EPE (2012), o único imposto em âmbito 

estadual que incide sobre a energia elétrica (de modo geral) é o ICMS. Segundo a CF/88  

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

[...] 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

[...] 

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e 

o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações 

relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de 

petróleo, combustíveis e minerais do País  

[...] 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte 

X – não incidirá: 

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive 

lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia 

elétrica (BRASIL, 1988, p. 95, grifo nosso). 

 

Entretanto, muito se tem discutido no meio jurídico sobre o fato gerador da 

cobrança do ICMS, já que o dispositivo legal que deveria delimitar tal fato (Lei 

Complementar nº. 87 de 1996, também conhecida como Lei Kandir) apresenta 

inconformidades em relação ao disposto na CF/88. Dessa forma, segundo Brandão e Dourado 

(2010), o entendimento jurídico majoritário, apesar da existência de opiniões diversas, 

entende como fato gerador da cobrança do ICMS sobre a energia elétrica a circulação efetiva 

dessa mercadoria, ou seja, quando ela passa da fonte geradora para a unidade consumidora. 

Dessa forma, a venda da energia gerada pelas usinas solares para a Câmara de 
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Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) não configuraria circulação de mercadoria, e a 

coleta do ICMS seria feita apenas no momento da venda dessa energia pela CCEE para uma 

unidade consumidora localizada em qualquer um dos estados do Brasil. Em síntese, o ICMS 

não necessariamente será arrecadado no estado em que for gerada a energia, mas sim naquele 

estado em que tal energia for adquirida (ou seja, circulada). A predominância e vigência desse 

entendimento jurídico podem ser observadas empiricamente e de maneira análoga no caso da 

geração de energia por usinas eólicas, já que elas estão sujeitas ao mesmo modelo de 

contratação. De acordo com Pinheiro (2015, p. 1), as usinas eólicas em operação no Piauí e no 

Rio Grande do Norte representam bons exemplos dessa situação, uma vez que não são 

capazes de assegurar retornos tributários estaduais “porque os impostos cobrados são pagos 

aos estados que consomem e não aos que produzem energia”. 

 

Desse modo, os reflexos na arrecadação estadual do ICMS apenas serão 

observados se a compra da energia gerada pela usina Ituverava ocorrer também em solo 

baiano. Porém, o Contrato de Energia de Reserva (CER) firmado nos Leilões de Energia de 

Reserva estabelece que a CCEE apenas assuma o papel de representante dos usuários, ou seja, 

o consumo energético efetivo pode ocorrer em qualquer localidade brasileira através do 

Sistema Interligado Nacional (SIN). Sob tal perspectiva, não haverá retorno fiscal direto para 

o Estado da Bahia durante a operação da Usina de Ituverava do ponto de vista do ICMS (da 

mesma forma como não haverá retorno para o município de Tabocas do Brejo Velho, 

mediante as transferências do citado imposto previstas pelo Artigo 158, inciso IV da Carta 

Constitucional de 1988). 

 

Por fim, destaca-se também que, devido à contratação dos sete complexos 

(nomeados Ituverava 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) ter ocorrido de forma separada no leilão da ANEEL, 

alguns dos demais procedimentos legais que envolvem o empreendimento acabam ocorrendo 

isoladamente. Isso pode ser verificado ao analisar os documentos de aprovação dessas usinas 

no REIDI junto ao Ministério de Minas e Energia (MME), que correspondem às Portarias nº. 

249/15, nº. 250/15, nº. 251/12, nº. 254/15, nº. 272/15, nº. 273/15 e nº. 275/15 (uma para cada 

usina) da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE) do MME. De 

acordo com tais documentos, a adequação do empreendimento ao REIDI suspendeu a 

contribuição de um montante em torno de R$ 111.759.570,00 para o sistema PIS/PASEP e 

CONFINS, por se tratarem de projetos de geração de energia elétrica decorrente de 
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participação de licitação, na modalidade Leilão no Ambiente de Contratação Regulado (como 

especifica o Art. 4º, inciso I, da Portaria nº. 274/13 do MME). 

 

3.3.2 Modelo Regulatório de Minas Gerais 

 

O modelo regulatório de Minas Gerais, assim como no caso da Bahia, engloba 

o corpo de legislações, políticas e programas do Estado relacionado à geração de energia 

elétrica através da matriz solar (de maneira geral, como forma de estímulo à fonte) e, mais 

especificamente, da produção de energia através de usinas fotovoltaicas centralizadas. Por 

estar inserido no modelo regulatório nacional, o modelo mineiro edifica-se, a priori, nas 

plataformas supranacionais de controle ambiental e social, que dizem respeito à realização de 

audiências públicas locais (discussão com a sociedade) e ao licenciamento ambiental (apesar 

de realizado, nesse nível, por entidades estaduais). Desse modo, o ponto de partida do modelo 

mineiro diz respeito à atenção aos dispositivos pactuados nacionalmente. A diferenciação 

mineira se dá, portanto, quando analisadas as particularidades dos modelos de controle 

estaduais (incluindo-se a legislação, os projetos legislativos e o modelo estadual de 

licenciamento desse tipo de empreendimento). 

 

Dentro desse contexto, no estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº. 20.849 de 

2013, também conhecida como Lei Solar, instituiu a política estadual de incentivo ao uso da 

energia solar, cujos principais objetivos são:  

 

Art. 1° Fica instituída a política estadual de incentivo ao uso da energia 

solar, que tem os seguintes objetivos: 

I – aumentar a participação da energia solar na matriz energética do Estado; 

II – contribuir para a eletrificação de localidades distantes de redes de 

distribuição de energia elétrica; 

III – estimular o uso de energia fotovoltaica em áreas urbanas e rurais; 

IV – estimular o uso de energia termossolar em unidades residenciais, 

industriais, agrícolas, comerciais e de serviços; 

V – reduzir a demanda de energia elétrica em horários de pico de consumo; 

VI – contribuir para a melhoria das condições de vida de famílias de baixa 

renda; 

VII – contribuir para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa; 

VIII – contribuir para a redução de áreas a serem alagadas para a geração de 

energia hidrelétrica; 

IX – estimular a implantação, em território mineiro, de indústrias de 

equipamentos e materiais utilizados em sistemas de energia solar; 

X – estimular o desenvolvimento e a capacitação de setores comerciais e de 

serviços relativos a sistemas de energia solar (MINAS GERAIS, Lei 

Estadual nº. 20.849, 2013, p.1). 
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Para atender tais objetivos, a Lei Solar prevê em seu Artigo 2º, como 

competências do Estado de Minas de Gerais, a realização de estudos e a definição de normas 

para aumentar a inserção da energia solar na matriz energética do estado; a consolidação de 

mecanismos fiscais e creditícios que estimulem a aquisição e produção interna de 

componentes necessários à geração de energia solar; o estabelecimento de convênios com 

instituições públicas e privadas voltadas ao financiamento de projetos de desenvolvimento 

tecnológico solar e capacitação de recursos humanos para a instalação e manutenção de 

sistemas solares; e a reserva de recursos financeiros para custeio dos dispositivos previstos 

nesse e nos demais aparatos legais. Além disso, a lei também estabelece, em seu Artigo 3º, 

que caberá ao Estado o desenvolvimento de programas e ações de estímulo à instalação de 

sistemas de energia fotovoltaica e termossolar em comunidades distantes das redes de 

transmissão elétrica (famílias de baixa renda); à divulgação da energia solar; e à atração de 

investimentos para a implantação de usinas solares.  

 

Outro mecanismo legislativo relevante no escopo da energia solar é o Decreto 

Estadual nº. 46.296 de 2013, que dispõe sobre o Programa Mineiro de Energia Renovável 

(Energias de Minas) e medidas para incentivo à produção e uso de energia renovável. Nesse 

contexto, o Decreto prevê: 

 

Art. 2º Serão concedidos incentivos fiscais e tratamento tributário 

diferenciado aos empreendimentos localizados em Minas Gerais, na forma 

da legislação tributária, nos seguintes casos: 

I – na produção de peças, partes, componentes e ferramentas utilizados na 

geração de energia renovável; 

II – no material a ser utilizado como insumo nas obras de construção civil 

necessárias aos empreendimentos de geração de energia renovável; 

III – na infraestrutura de conexão e de transmissão que se faça necessária aos 

empreendimentos geradores de energia renovável para sua interligação no 

Sistema Interligado Nacional; e 

IV – no fornecimento da energia elétrica produzida a partir de usinas 

geradoras de energia de fonte solar, eólica, biogás, biomassa de 

reflorestamento, biomassa de resíduos urbanos, biomassa de resíduos 

animais ou hidráulica de CGHs, por um prazo de quinze anos a contar da 

data de sua entrada em operação. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV, nas saídas posteriores 

promovidas por gerador ou comercializador, os incentivos serão aplicáveis 

apenas aos casos em que no fornecimento possa ser identificada a origem da 

energia como sendo de fonte solar, eólica, biogás, biomassa de 

reflorestamento, biomassa de resíduos urbanos, biomassa de resíduos 

animais ou hidráulica de CGHs (MINAS GERAIS, Decreto Estadual nº. 

46.296, 2013) 
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Ao mesmo tempo, o estado também se compromete a implantar linhas de 

transmissão para facilitar a integração desse tipo de usina, oferecer (por meio de entidade 

competente) linhas de financiamento específicas para tais empreendimentos, disponibilizar 

estudos de viabilidade técnica de instalação, capacitar recursos humanos da área e facilitar a 

articulação entre os agentes do setor. 

 

Outros dois casos de destaque em território mineiro são os Projetos de Lei n.º 

668 de 2015 e nº. 4.054 de 2017. O PL nº. 668/2015 estabelece as diretrizes do chamado 

Programa Emergencial de Desenvolvimento e Implantação do Uso de Energia Solar, que 

estimula o desenvolvimento da energia solar através de diversas frentes de atuação: educação, 

financiamento, pesquisa e criação de um Conselho Deliberativo sobre o tema (com a 

participação de atores da administração pública e da sociedade). Por sua vez, o PL nº. 

4.054/2017, sobre microgeração e minigeração distribuída, determina a isenção de impostos 

para a energia elétrica injetada na rede pelo pequeno produtor e para os equipamentos 

utilizados nesse tipo de geração. Contudo, como bem destacam Barbosa Filho et al. (2016), 

mesmo com a existência desses tipos de previsões e proposições legais, as ações efetivas dos 

órgãos do poder executivo (programas e políticas públicas) ainda permanecem ínfimas ou, por 

vezes, inexistentes. 

 

Em se tratando do licenciamento ambiental, em Minas Gerais os 

empreendimentos são regulados pelo aparato normativo do Conselho Estadual de Política 

Ambiental (COPAM), sendo tal conjunto de normas executado, segundo o Art. 1º do Decreto 

Estadual nº. 44.844/2008, através das “Câmaras Especializadas, das Unidades Regionais 

Colegiadas (URCs), das Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SUPRAMS), da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), do Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e do Instituto Estadual de Florestas (IEF)” (REIS, 

2015). A classificação desses empreendimentos (que vai de 1 a 6) ocorre de acordo com os 

critérios presentes na Deliberação Normativa COPAM nº. 74 de 2004, levando em 

consideração seu porte e potencial poluidor do meio ambiente. Tal modelo pode ser mais bem 

visualizado no Quadro 3 abaixo. 
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Quadro 3 - Classificação dos Empreendimentos Conforme DN COPAM nº. 74/2004 

  

Fonte: Deliberação Normativa COPAM nº. 74 de 2004, p. 13 

Nota: P – Pequeno 

         M – Médio 

         G – Grande 

 

Enquanto a avaliação do critério “Potencial Poluidor/Degradador Geral da 

Atividade” é feita com base em variáveis ambientais (como água, ar e solo) combinadas, o 

“Porte do Empreendimento” é definido com base na lista “E” de empreendimentos por 

natureza, disposta ao final da própria DN COPAM nº. 74/2004. As usinas solares 

fotovoltaicas foram incluídas nessa listagem pela DN COPAM nº. 176 de 2012, que 

delimitou: 

 

Art. 1º Fica incluído na listagem “E” da Deliberação Normativa COPAM nº 

74, de 09 de setembro de 2004, o item especificado a seguir: 

 

E-02-06-2 - Usina Solar Fotovoltaica 

 

Potencial Poluidor/Degradador:  Ar: P Água: P Solo: G Geral: M 

Porte: 

1 MW < potência nominal do inversor ≤ 10 MW : pequeno 

10 MW < potência nominal do inversor ≤ 80 MW : médio 

Potência nominal do inversor > 80 MW : grande (COPAM, Deliberação 

Normativa COPAM nº. 176, 2012, p. 1)  

 

Além disso, a DN nº.176/2012 também estabeleceu em seus Artigos 2º e 3º, 

respectivamente, que as usinas dessa natureza enquadradas na Classe 3 deveriam apresentar 
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Relatório de Controle Ambiental (RCA)20, na fase de Licença Prévia, e Plano de Controle 

Ambiental (PCA)21, na fase de Licença de Instalação, e as usinas de Classe 5 deveriam 

apresentar, durante formalização processual, Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, na fase de Licença Prévia e Plano de Controle 

Ambiental, na fase de Licença de Instalação. Todavia, com a publicação Ad Referendum da 

Deliberação Normativa COPAM nº. 202 de 2015, foi alterado o Art. 2º da DN nº. 176/2012, 

que passou a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º Os empreendimentos a que se refere o art. 1º desta Deliberação 

Normativa, com potência acima de 10MW, quando localizados em área na 

qual haja necessidade de supressão de maciço florestal e/ou intervenção em 

área de preservação permanente e/ou intervenção em área de influência de 

cavidades naturais subterrâneas e/ou causem impacto a espécies de fauna ou 

flora ameaçadas de extinção, deverão ter um aumento de sua classe, 

passando a ser considerados Classe 5 e a ter os processos de licenciamento 

ambiental instruídos mediante apresentação de Estudo de Impacto Ambiental 

e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA e Plano de 

Controle Ambiental - PCA. 

Parágrafo único. Os empreendimentos que não se enquadrarem nos critérios 

expostos no caput, mediante justificativa do órgão ambiental competente, 

poderão ter uma redução de sua classe, passando a ser considerados Classe 3 

e a ter os processos de licenciamento ambiental instruídos mediante 

apresentação de Relatório de Controle Ambiental - RCA e Plano de Controle 

Ambiental - PCA, nos termos do previsto na Resolução CONAMA nº 279, 

de 27 de junho de 2001 (COPAM, Deliberação Normativa COPAM nº. 202, 

2015, grifo nosso). 

 

Ou seja, foi assegurada certa autonomia, mediante justificativa técnica, ao 

órgão ambiental competente na definição da Classe das usinas solares fotovoltaicas. Tal 

autonomia se comprova também pela revogação do Art. 3º da DN nº.176/2012, prevista no 

Art. 2º da DN COPAM nº. 202/2015, que tratava, como anteriormente exposto, dos 

documentos formais a serem apresentados pelas usinas Classe 5. 

 

Outro aspecto regulatório relevante em nível estadual diz respeito ao contexto 

tributário das usinas fotovoltaicas. Em se tratando da arrecadação do ICMS sobre a energia 

elétrica, assim como já destacado na experiência baiana, o fato de Minas Gerais possuir usinas 

de geração não implica, diretamente, em aumentos de receita advindos desse tributo, já que 

                                                 
20 “Este documento identificará as não conformidades do empreendimento. Nele devem ser descritas 

todas as interferências no meio ambiente e no plano social do local de instalação da atividade”, ver: 

Reis (2015), p. 88. 
21 Documento que reúne as ações de mitigação e prevenção dos impactos negativos existentes durante 

a implantação e operação do empreendimento, ver: Reis (2015), p. 87. 
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sua incidência depende do momento em que ocorre o consumo da energia produzida. Desse 

modo, durante a operação da usina não existe nenhum retorno tributário para o estado em 

termos da atividade de geração. Os possíveis retornos fiscais em âmbito municipal e outras 

disposições regulatórias locais (bem como a aplicação direta de todo o modelo) serão mais 

bem discutidos em seguida. 
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4 Estudo de Caso: Usina Fotovoltaica do Município de Pirapora 

 

O complexo Usinas Fotovoltaicas Pirapora compreende um conjunto de 10 

(dez) usinas de geração solar fotovoltaica (organizadas conforme Figura 5) cuja instalação 

está prevista na zona rural do município de Pirapora, localizado na Microrregião de Pirapora, 

na região Norte do estado de Minas Gerais, de acordo com a classificação utilizada pelo IBGE 

(2010). Conforme nova classificação proposta pela organização dos Fóruns Regionais, o 

município de Pirapora localiza-se no microterritório de mesma denominação, que compreende 

também os municípios de Buritizeiro, Ibiaí, Jequitaí, Lagoa dos Patos, Lassance, Ponto 

Chique, Santa Fé de Minas e Várzea da Palma, totalizando nove cidades (FÓRUNS 

REGIONAIS, 2015). Por sua vez, segundo essa mesma classificação, Pirapora está localizada 

na região Norte de Minas Gerais. 

 

O município de Pirapora possuía, em 2010, uma população de 53.368 

habitantes, sendo que 52.385 pessoas viviam em áreas denominadas urbanas e 983 em áreas 

rurais, e uma densidade demográfica de 97,12 hab/km² (IBGE, 2010). Além disso, conforme 

dados da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e do Emprego 

(MTE, 2014), a economia do município se destaca nas áreas de fabricação de produtos têxteis, 

produção de ferroligas e serviços em geral. Dessa forma, em 2014 o PIB per capita de 

Pirapora era R$ 28.667,28 e o salário médio mensal da população era de dois salários 

mínimos, sendo que a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

23,3%, com 37,9% da população vivendo com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo (IBGE, 2014).  

 

Ressalta-se, ainda, que as informações apresentadas em seguida são resultado 

da compilação dos documentos e bibliografias levantadas, da aplicação de 7 (sete) entrevistas 

semiestruturadas (vide p. 21) e de visita de campo à usina realizada no dia 17 de maio de 

2017. 
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Figura 5 - Layout do Parque Solar Pirapora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano de Controle Ambiental (PCA) Usina Pirapora, 2016. 
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A atração de empreendimentos solares fotovoltaicos para a microrregião de 

Pirapora tornou-se realidade a partir da realização dos Leilões nº. 08/2015 (também conhecido 

como 7º Leilão de Energia de Reserva – LER, ou 1º Leilão de Energia de Reserva – LER – de 

2015) e nº. 09/2015 (também denominado 8º LER, ou 2º LER de 2015) pela ANEEL. No 

caso, através do 1º LER/15 foram contratadas as usinas Pirapora V, VI, VII, IX e X, enquanto 

que no 2º LER/15 foram contratadas as usinas Pirapora II, III e IV, totalizando oito 

empreendimentos dos dez projetados inicialmente. Cada uma dessas usinas possui uma 

potência de 30 MW (totalizando 240 MW se somadas todas as usinas contratadas) e foram 

negociadas a um preço médio de venda de energia de R$ 262,06 por MWh efetivamente 

produzido (ANEEL, 2015a). Os contratos de geração dessas usinas (Contrato de Energia de 

Reserva - CER), após divulgação dos resultados do certame licitatório, foram firmados entre a 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), na condição de compradora e 

representante dos usuários do Sistema Interligado Nacional (SIN), e o Consórcio Pirapora, 

composto majoritariamente pela empresa Canadian Solar Inc. (detentora de 99,99%) e, em 

menor parcela, pela empresa Solatio Brasil Gestão De Projetos Solares Ltda. (detentora de 

0,01%), na condição de vendedor de energia elétrica (ANEEL, 2015a) 

 

Os editais dos referidos leilões preveem, para essas usinas, a concessão da 

atividade de geração de energia elétrica durante um período de suprimento de 20 (vinte) anos, 

sendo que o período de suprimento das usinas contratadas no 1º LER/15 (unidades V, VI, VII, 

IX e X) se iniciará à zero hora do dia 1º de agosto de 2017 e terminará às 24 horas do dia 31 

de julho de 2037 e das usinas contratadas no 2º LER/15 (unidades II, III e IV) se iniciará à 

zero hora do dia 1º de novembro de 2018 e terminará às 24 horas do dia 31 de outubro de 

2038 (CER, 2015). Desse modo, as empresas concessionárias devem se responsabilizar pelo 

atendimento a tais previsões contratuais, como forma de evitar futuras compensações 

financeiras e de produção, bem como prevenir-se das demais sanções previstas no CER. 

 

A construção das dez usinas está sendo feita na Fazenda Marambaia e na 

Fazenda Nova Estância, que distam cerca de oito quilômetros da sede do município, 

localizam-se na área rural do mesmo e ocupam uma área combinada de 7.242,72 hectares. 

Desse espaço, as usinas, propriamente ditas, ocuparão um total de 800 hectares. A seleção 

dessas fazendas para receber o empreendimento fotovoltaico foi realizada com base em 

critérios técnicos (radiação solar, planificação do terreno e caracterização do solo) e em sua 

proximidade com a rede de transmissão de energia. O uso do terreno das fazendas para a 
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instalação do empreendimento foi autorizado mediante assinatura de contrato de 

arrendamento privado entre os empresários detentores do terreno (grupo Viena Fazendas 

Reunidas Ltda.) e o consórcio representante do parque fotovoltaico de Pirapora, válido 

durante os 20 (vinte) anos previstos para a duração da concessão de geração energética. 

 

A tecnologia de geração das usinas de Pirapora, de acordo com o Parecer 

Único nº. 0542596 de 2015 da Superintendência Regional de Regularização Ambiental do 

Norte de Minas (SUPRAM NM), consiste em uma série de alinhamentos de painéis 

fotovoltaicos montados sobre estruturas de suporte fixadas no solo por uma máquina 

hidráulica. Os painéis dispõem de equipamentos chamados rastreadores horizontais (trackers), 

que possibilitam que as placas acompanhem o sol ao longo do dia, aumentando os níveis de 

captação solar e elevando a eficiência de geração do sistema. Além disso, estão sendo 

utilizadas células de silício cristalinas para a “conversão dos fótons contidos na luz solar em 

energia elétrica” (SUPRAM NM, 2015, p. 4) em corrente contínua, que posteriormente será 

transformada em corrente alternada pelos inversores antes de ser disponibilizada na rede de 

transmissão da CEMIG, por meio de redes de cabeamento. Em termos gerais, como destaca a 

Supram NM (2015), cada uma das dez usinas é composta por 30 arranjos modulares (potência 

de 1 MW cada), que por sua vez reúnem 3.960 painéis solares cada (divididos em 

agrupamentos de 20 placas), perfazendo um total de 118.800 painéis por usina. Ou seja, se 

consideradas as 10 (dez) usinas, serão utilizados um total de 300 arranjos (potência total de 

300 MW) e 1.188.000 painéis. A organização desse sistema e a disposição dos painéis no 

terreno podem ser melhor visualizadas por meio das Figuras 6 e 7, registradas durante visita 

ao local. 
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Figura 6 - Organização do Sistema Gerador e Disposição dos Painéis - 1 

 

 

Fonte: Registro fotográfico feito em 17/05/2017, elaboração própria. 

 

Figura 7 - Organização do Sistema Gerador e Disposição dos Painéis - 2 

 

 

Fonte: Registro fotográfico feito em 17/05/2017, elaboração própria. 

 

De modo a atender as previsões de suprimento pactuadas nos leilões, o projeto 

do complexo Usinas Fotovoltaicas Pirapora foi dividido em três fases. A primeira delas, 

denominada Fase 1, compreende, além das atividades iniciais de supressão vegetal e 

construção das estruturas fixas e temporárias na região da usina Pirapora X (escritórios, 

oficina de manutenção e subestação), a instalação das usinas Pirapora V, VI, VII, IX e X, que 
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juntas representam um potencial gerador de 150 MW, ocupam uma área de 407,66 hectares e 

utilizam um total de 594.000 painéis fotovoltaicos. As obras da Fase 1 foram iniciadas 

efetivamente em dezembro de 2016 (ANEEL, 2017) e seu andamento foi confirmado na visita 

de campo realizada (conforme Figura 8); as empresas responsáveis preveem que as obras 

dessa primeira etapa serão concluídas no dia 17 de julho de 2017 e a energização (início das 

atividades de geração) ocorrerá logo em seguida.  

 

Figura 822 – Placa das Usinas Fotovoltaicas Pirapora V, VI, VII, IX e X 

 

 

Fonte: Registro fotográfico feito em 17/05/2017, elaboração própria. 

 

As Figuras 9 e 10 dão uma noção mais exata da dimensão da Fase 1, 

representando uma visualização aérea das usinas Pirapora X e parte da Pirapora IX (em fase 

de construção). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Biosar: empresa subcontratada pelo Consórcio Pirapora para realizar e gerenciar o projeto de 

construção da usina. 
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Figura 9 - Imagem Aérea da Área das Usinas Pirapora X e parte da Pirapora IX - 1 

 

 

Fonte: Biosar. Disponível em: <http://www.biosar.gr/under_construction/arthro/pirapora_phase_i-

15539599/>. Acesso em: 25 de maio de 2017. 

 

Figura 10 - Imagem Aérea da Área das Usinas Pirapora X e parte da Pirapora IX - 2 

 

 

Fonte: PRG Engenharia. Enviado ao autor via correio eletrônico no dia 31/05/2017. 
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Posteriormente, a Fase 2 compreenderá a construção das usinas vencedoras do 

2º LER/15, no caso as Piraporas II, III e IV, que possuem previsão de início do suprimento 

em 2018. Como verificado em visita de campo, tais usinas ainda não se encontram em 

processo de instalação, uma vez que suas obras estão previstas para começar a partir da 

conclusão da Fase 1. As três usinas, juntas, irão agregar mais 90 MW ao sistema, além de 

ocupar uma área de 218,47 ha e utilizar um total de 356.400 painéis solares. Por fim, a Fase 3 

depende fundamentalmente dos resultados dos leilões previstos para o ano de 2017, afinal a 

usinas Pirapora I e XIII ainda não foram alvo de contratação e, portanto, não podem ser 

legalmente construídas (apesar de sua existência em projetos, estudos e plantas 

disponibilizados pelas empresas concessionárias). Conforme previsões das empresas, as duas 

usinas correspondem a uma potência de 60 MW (totalizando os 300 MW das dez usinas), 

ocupariam uma área de 173,95 Ha (totalizando os 800 Ha das Usinas Fotovoltaicas Pirapora) 

e utilizariam outros 237.600 painéis. 

 

Além da contratação das duas usinas restantes, existe uma expectativa de 

expansão do complexo por parte dos empreendedores responsáveis pela concessão. Segundo 

eles, espera-se contratar, nos leilões previstos para o ano de 2017, outras 5 (cinco) usinas de 

30 MW contíguas ao atual empreendimento, consolidando assim uma grande Usinas 

Fotovoltaicas Pirapora com capacidade instalada de 450 MW. Todavia, como no caso das 

usinas I e XIII, a realização de tais projeções depende dos resultados de certame licitatório 

realizado na modalidade Leilão de Energia de Reserva, fundamentado em princípios de ampla 

concorrência. 

 

Destaca-se que as usinas foram contempladas no REIDI junto ao MME, 

conforme Portarias nº. 96/16, nº. 97/16, nº. 98/16, nº. 99/16, nº. 109/16, nº. 190/16, nº. 191/16 

e nº. 193/16 (correspondentes a cada uma das oito usinas vencedoras de leilão) da Secretaria 

de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE) do MME. Segundo os documentos, a 

adequação das usinas ao REIDI suspendeu as contribuições do empreendimento para o 

sistema PIS/PASEP e COFINS, por se tratarem de projetos de geração de energia elétrica 

decorrente de participação de licitação, na modalidade Leilão no Ambiente de Contratação 

Regulado (como especifica o Art. 4º, inciso I, da Portaria nº. 274/13 do MME). 

Concomitantemente, os parques geradores também usufruem dos benefícios de redução das 

tarifas TUST e TUSD (ver Pág. 52), por se enquadrarem nas condições previstas pela RN nº. 

481/2012 da ANEEL (usinas de, no máximo, 30 MW). Tal divisão em unidades de 30 MW se 
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dá a partir do próprio modelo de lotes adotado nos leilões da ANEEL, mesmo que na prática a 

localização dessas usinas se dê de maneira sequencial, ocupando uma grande extensão 

territorial. Tal fato apresenta também consequências sobre o processo de licenciamento 

ambiental, como será abordado mais abaixo (vide Pág. 81). 

 

Passa-se agora à descrição dos acontecimentos que precederam e viabilizaram 

a instalação do empreendimento no município de Pirapora, antes mesmo do anúncio da 

contratação da usina. Foram realizadas reuniões no município entre representantes do 

consórcio e a prefeitura de Pirapora à época (2015), de modo a discutir as condições de 

realização do empreendimento e avaliar seus benefícios. Desse modo, percebe-se pelo 

discurso político que as expectativas em relação ao potencial desenvolvimentista da usina já 

eram muito altas desde as primeiras visitas das empresas ao município (anteriores à realização 

do leilão). Nas palavras do prefeito e do presidente de uma das empresas interessadas: 

 

A energia solar é uma energia renovável, que, comparada com a hidrelétrica, 

ocupa menos terra, não tem cheiro, não tem fumaça, não gera lixo, não polui 

e é uma energia permanente pois depende do sol (sua matéria prima). E isso 

vai gerar muito emprego para Pirapora, gerar muita energia quando estiver 

pronta e vai colocar Pirapora no mapa de cidades que tem atrativos 

diferenciados e oportunidades diferenciadas (Discurso do Prefeito de 

Pirapora em 24 de agosto de 2015. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=23Dd7zKScGs>. Acesso em:  

30/05/2017). 

 

Em Pirapora o que se planeja é uma usina de geração de energia solar, 

provavelmente a maior usina da América do Sul. Tudo depende agora do 

leilão que vai acontecer na próxima sexta-feira dia 28, pois caso o projeto 

seja vencedor, teremos 23 meses para executá-lo, e que essa usina seja uma 

realidade construída, operando e gerando energia; isso é o que estamos 

esperando. [...] Foi um processo demorado, burocrático, mas tivemos muito 

apoio do prefeito, porque tivemos a sua persistência ao nosso lado e seu 

empenho para levar o projeto para a cidade, pelos benefícios que ele 

acreditava e acredita que podem trazer para o município e para a região 

(Discurso do presidente da Solatio Brasil Gestão de Projetos Solares Ltda. 

em 24 de agosto de 2015. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=23Dd7zKScGs>. Acesso em:  

30/05/2017). 

 

A partir da contratação, houve uma intensificação desse discurso político em 

nível local (prefeitura) e estadual (Assembleia Legislativa). Isso pode ser observado, 
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inicialmente, na fala do Deputado Estadual Gil Pereira23, interessado na temática das usinas 

solares, especificamente na usina de Pirapora: 

 

Minas e Pirapora ganharam a maior usina fotovoltaica da América Latina e 

uma das maiores do mundo. Trata-se do marco inaugural de novo ciclo 

econômico para a região. No próximo leilão, em 2016, a empresa deverá 

ultrapassar o total do investimento inicial projetado de R$ 1,5 bilhão, pois a 

tendência é de ampliação (Discurso do Deputado Estadual Gil Pereira em 

novembro de 2015. Disponível em: 

<http://www.deputadogilpereira.com.br/usina-de-pirapora-da-solatio-

consolida-norte-de-minas-como-polo-solar-fotovoltaico-mundial/>. Acesso 

em: 30/05/2017). 

 

Em nível local, foram realizados dois encontros (registrados em vídeo) com a 

população para apresentação e discussão acerca do investimento. O primeiro evento foi uma 

Audiência Pública convocada pela Prefeitura, realizada no dia 1º de outubro de 2015 no 

plenário da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Pirapora (ACIAPI) e cujo 

objetivo foi de informar a população sobre a usina, bem como destacar seus impactos na 

economia local, na geração de empregos e no meio ambiente. Destacam-se, desse evento, as 

falas do Prefeito e do representante do empreendimento (as manifestações da população, por 

razões desconhecidas, não foram contempladas no registro em vídeo). 

 

Não tem progresso, não tem emprego, não tem processo de industrialização 

sem energia. A energia é uma infraestrutura básica e necessária para o 

desenvolvimento do sistema industrial. [...] Sem energia não há máquina que 

se ligue, não há máquina que rode, não há máquina que produza. A energia é 

fundamental para que qualquer país, para que qualquer sociedade poder se 

desenvolver. [...] Não há emprego, não há progresso, não há riqueza sem 

energia, [...] e o futuro de Pirapora está diretamente ligado a sua capacidade 

de ofertar energia. A energia é, para o país e para Pirapora, estratégica e 

fundamental, pois nenhuma indústria virá para Pirapora se não houver 

energia para ligar as suas máquinas, [...] e é fundamental para uma cidade 

que quer crescer, para uma cidade que quer melhorar, para uma cidade que 

quer oferecer emprego e oportunidade para os seus filhos e suas filhas. [...] 

Estamos partindo para ter, dentro de Pirapora, uma geração de energia igual 

ou superior a Três Marias sem desalojar uma pessoa, sem inundar um metro 

de terra irrigável, sem derrubar um pé de pau, sem ter cheiro, sem fumaça, 

sem poluição e sem barulho. Isso é um marco, uma virada de página, porque 

sairão à frente aqueles municípios que tem a condição de ter superado o 

gargalo da ausência da oferta da energia. O grande diferencial que procuro 

implantar é dar a Pirapora as condições, as bases, a infraestrutura, pra que 

ela seja uma cidade competitiva para atrair investimentos. Ninguém vai pra 

onde não tem capacidade de oferta de energia, porque não tem como ligar as 

                                                 
23 Presidente da Comissão de Minas e Energia da ALMG até o final do ano de 2016. Sucedido no 

cargo, em 2017, pelo Deputado João Vítor Xavier. 
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máquinas. Então essa deficiência nacional será sanada em Pirapora. [...] O 

povo de Pirapora quer e precisa de emprego, e emprego pra nós significa 

gerar energia (Discurso do Prefeito de Pirapora em 1º de outubro de 2015. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mGmGG3GabXw>. 

Acesso em:  30/05/2017). 

 

O primeiro projeto contratado [Usinas V, VI, VII, IX e X] corresponde a um 

investimento total de 930-940 milhões de reais, dos quais aproximadamente 

150-200 milhões poderão ser contratados na região (Pirapora, Várzea da 

Palma, Buritizeiro, Montes Claros). Ou seja, para nós não ficaria viável 

trazer pessoas de fora, só vai vir de fora se não encontrarmos aqui o mais 

importante, que é o pessoal qualificado (Discurso do presidente da Solatio 

Brasil Gestão de Projetos Solares Ltda. em 1º de outubro de 2015. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mGmGG3GabXw>. 

Acesso em:  30/05/2017). 

 

O segundo encontro possuía como objetivo a apresentação do empreendimento 

para os empresários locais. Nesse evento, as manifestações do Prefeito de Pirapora, à época 

(2015), e do Presidente da empresa Solatio Brasil Gestão de Projetos Solares Ltda. 

contribuíram para explanar os benefícios da usina para os demais setores econômicos da 

região. Merecem destaque as seguintes pontuações: 

 

Esse investimento já é muito visto fora de Pirapora, agora falta Pirapora ver 

Pirapora. [...] Aqui tem muita gente de todos os bairros de Pirapora que tem 

comércio, uma padaria, um açougue, um salão de beleza, um ponto de uma 

pequena empresa que vai passar a ter mais clientes, a ter mais freguesia, 

porque parte desses investimentos são para contratar empresas que 

fornecerão alimentos para centenas e até milhares de trabalhadores que lá 

[usina] vão estar presentes, empresas de segurança, etc. É claro que tem uma 

demanda intensa para todas as obras civis que serão feitas no sentido de 

cercamento, cuidado e manutenção. Esse dinheiro é um dinheiro que vai 

entrar para a economia de Pirapora, são empregos que serão gerados para o 

povo de Pirapora, alguns permanentes e outros de dois ou três anos pela 

duração das obras que serão realizadas aqui. [...] O vai e vem de gente e de 

caminhões, a poeira e o barulho representam o progresso e a prosperidade. 

Um investimento como esse não existe em nenhum outro lugar do território 

mineiro, [...] pois estamos ganhando uma geração de usina fotovoltaica que é 

de presença permanente e essa energia é fundamental para o consumo 

industrial, comercial e domiciliar. Espero que Pirapora continue em boas 

mãos para fazer bom uso dos frutos que essa energia vai gerar, que são 

emprego, energia, receita para o município e colocar Pirapora no mapa 

mundial como uma cidade que gera energia renovável. [...] Nós receberemos 

visitas de turistas para conhecer a maior usina da América Latina, visitas 

técnicas e visitas de curiosidade. Então a nossa perspectiva é muito boa, 

porque existe uma relação muito direta entre o sucesso do que aqui vai ser 

construído e Pirapora continuar num ambiente de paz, num ambiente de 

tranquilidade, num ambiente de prosperidade (Discurso do Prefeito de 

Pirapora em setembro de 2016. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=SUJb2Z2LCcc>. Acesso em: 

30/05/2017). 
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Pirapora foi escolhida primeiro por possuir uma boa radiação solar, que não 

pode ser confundida com o calor, por ter uma subestação que comporta o 

escoamento dessa energia, por se tratar de uma área favorável para a 

instalação do empreendimento e, o fator que foi determinante, ter encontrado 

um prefeito que se envolveu com o projeto e que ajudou a ultrapassar 

entraves muito difíceis. Em maio do ano passado [2015] negaram a licença 

ambiental deste projeto, pois seriam necessários estudos mais profundos. A 

intervenção do prefeito naquela época junto ao Governo do Estado, com a 

colaboração do Deputado Iran Barbosa e do Promotor de Justiça Dr. Geraldo 

Ferreira, contribuiu para a mudança de uma lei nada indicada para a energia 

fotovoltaica, e isso permitiu que a licença pudesse sair em tempo e o projeto 

pudesse participar dos leilões. [...] Outro entrave foi que precisávamos ter a 

Licença de Instalação no mês de maio e tudo estava encaminhado para que 

assim fosse, mas o órgão ambiental entrou em greve, então o prefeito e o 

Deputado Iran Barbosa moveram o próprio governador e o Secretário de 

Meio Ambiente e a licença, mesmo com dois meses de atraso, saiu e 

possibilitou que o risco que naquele momento se vivia no projeto fosse 

eliminado, então hoje a usina é uma realidade. [...] Os 300 MW 

correspondem a aproximadamente 1,5 bilhões de reais de investimento e vão 

movimentar muitas coisas em Pirapora. Que repercussão vai ter? Nem nós 

mesmos sabemos, porque qualquer negócio novo que aparece em um lugar 

costuma ter repercussões muitas vezes melhores do que o esperado. Além 

dos empregos diretos ou indiretos, quando a usina existir vai começar a gerar 

uma receita e, uma porcentagem dessa receita são impostos que recaem no 

município. Não me atrevo a falar o número, mas pelo que consultamos a 

quantidade de imposto que poderia recair sobre o município poderia estar na 

faixa de seis milhões de reais por ano, um dinheiro que hoje não existe [...] e 

que vai gerar receita para o município durante 20 (vinte) anos. [...] Como 

falou o prefeito, vai ter turismo para conhecer a usina, [...] vai ter toda uma 

movimentação, e quem vai ganhar será Pirapora e a população (Discurso do 

presidente da Solatio Brasil Gestão de Projetos Solares Ltda. em setembro de 

2016. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=SUJb2Z2LCcc>. Acesso em: 

30/05/2017). 

 

O discurso político local mais atual, apesar de algumas diferenças, também 

permanece nessa mesma linha, mesmo após as eleições do ano de 2016, que alteraram os 

responsáveis pelo poder executivo municipal (prefeito e secretários). De acordo com o 

Entrevistado 5, a usina está sendo de grande importância para o município devido à geração 

de empregos e renda, porém tais benefícios apresentam um caráter temporário, já que são 

concentrados na fase de instalação da usina. Segundo ele, durante a etapa de operação 

ocorrerá uma queda abrupta nos níveis de pessoas empregadas e, consequentemente, os 

impactos socioeconômicos da usina serão menores. Além disso, o Entrevistado 5 também 

destaca a grande presença de estrangeiros na obra, sendo eles responsáveis pelas atividades 

mais técnicas, enquanto que a mão de obra menos capacitada (atividades manuais) é 

proveniente de Pirapora e suas imediações. O entrevistado questionou o alcance dos 
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mecanismos de participação utilizados pela antiga gestão (os encontros supracitados), pois 

segundo ele os eventos não foram amplamente divulgados para a população e contemplaram 

apenas uma parcela restrita da sociedade, algo problemático em se tratando de um 

empreendimento de tamanhas proporções. De acordo com ele, “tentaram levar o 

conhecimento para a população, mas, a meu ver, verdadeiramente esse objetivo não foi 

atingido”. 

 

Outros impactos destacados pelo Entrevistado 5 foram os futuros ganhos 

financeiros para o município e para o estado, advindos da arrecadação de impostos sobre a 

venda de energia elétrica e o aproveitamento econômico de terrenos antes pouco produtivos. 

Ou seja, segundo o entrevistado, de um modo geral as pessoas são favoráveis à instalação da 

usina, já que teoricamente ela vai produzir energia, gerar emprego e aumentar os recursos do 

município. 

 

Concomitantemente, de acordo com o Entrevistado 6, apesar de existência de 

alguns impactos ambientais relativos à remoção das espécies da fauna e da flora local, a usina 

contribuirá significativamente para o desenvolvimento do município, e nesse contexto os 

impactos ambientais negativos são muito pequenos quando comparados aos impactos 

socioeconômicos positivos que serão gerados. Outro ponto levantado pelo Entrevistado 6 

(2017) ascende como uma crítica à postura da empresa responsável pela usina de forte 

aproximação com o meio político, porque, segundo ele, tal postura impede o avanço em 

discussões voltadas ao interesse público, prejudica o entendimento da população acerca do 

investimento e reduz a transparência de todo o processo, inclusive das ações realizadas nos 

âmbitos do poder executivo e legislativo. Então, em suas palavras, “a vinda da usina abriu 

novos horizontes para Pirapora”, mas “nem essa, nem nenhuma outra empresa deveria se 

envolver tanto em questões políticas como ocorreu [no caso de Pirapora]”, pois “isso 

prejudica a imagem da empresa e também de Pirapora”. Portanto, segundo o mesmo, as 

condições desse tipo de empreendimento deveriam ser benéficas tanto para a empresa quanto 

para a população local, evitando o envolvimento entre questões privadas, públicas e políticas.  

 

Dessa forma, evidencia-se que as empresas concessionárias buscam articular 

um relacionamento ativo com as forças políticas municipais desde o momento de 

planejamento desse tipo de parque solar, e essa aproximação acaba por orientar, 

inevitavelmente e em partes, o discurso político. Afinal, são essas empresas que detêm o 
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conhecimento acerca dos possíveis impactos gerados pelas usinas e que acabam informando 

as autoridades públicas. Tal padrão de aproximação entre empresas e poder público pode ser 

observado não apenas no caso de Pirapora, mas também em outro município de sua 

microrregião, Várzea da Palma. Assim como em Pirapora, empresas interessadas (ainda não 

contratadas em leilão) na construção desse tipo de projeto visitaram o município de Várzea da 

Palma e apresentaram para a prefeitura a lista de benefícios de uma usina projetada para o 

local. Consequentemente, o discurso político das autoridades de Várzea da Palma sobre a 

importância das usinas solares para o desenvolvimento da microrregião de Pirapora se 

assemelha bastante àquele exposto anteriormente, sendo tal constatação comprovada pelas 

seguintes falas (coletadas em entrevistas no município): 

 

Teve uma reunião entre os vereadores e o prefeito com a empresa para eles 

terem conhecimento do projeto, saber do que se trata para poder estar 

aprovando o projeto de isenção de forma consciente. [...] Os vereadores 

estão bem interessados no desenvolvimento desse projeto e em trazer a 

empresa para o município por conta dessa questão, da geração de empregos. 

(Entrevistado 1) 

 

A empresa nos procurou com a proposta de implantar a usina e, óbvio, com a 

contrapartida de aumento de arrecadação tributária em termos de royalties, 

ICMS e, principalmente na sua implantação, com a geração de empregos. 

[...] Esperamos, além dos impactos sociais e econômicos, o desenvolvimento 

da região, porque é uma energia limpa com uma forte tendência futura e que 

trará benefícios maiores em termos ambientais talvez até do que na própria 

arrecadação. (Entrevistado 2) 

 

Foi solicitada uma audiência com o prefeito para conversar sobre energia 

solar e eles [empresa] já vieram com essa proposta da empresa colocar um 

canteiro aqui em Várzea da Palma, porque eles já estavam pesquisando a 

região. Acharam uma área interessante, propuseram o arrendamento, o 

proprietário concordou, e então vieram para a prefeitura para saber qual o 

interesse do município em participar dessa parceria, através da isenção fiscal 

de ISS durante o período de montagem da usina. O prefeito prontamente 

concordou e a câmara aprovou essa isenção, então o prefeito passou para 

eles a lei aprovando a isenção. Agora eles estão concluindo o projeto todo 

para participar desse leilão de energia.  Nós não estamos perdendo ISS, nós 

estamos deixando de arrecadar algo que já não tínhamos para que, 

futuramente, haja um aumento na participação no VAF e do ICMS da 

energia, porque o município vai ganhar com isso. A partir do momento que 

começar a vender energia o município vai ganhar. [...] A princípio, não foi 

exigido que as empresas contratem a mão de obra de Várzea da Palma, mas 

seria bom. O que pensamos em primeiro lugar foi o que o município vai 

ganhar futuramente com ISS e ICMS da energia. [...] Também ocorrerá um 

aumento no consumo, no comércio, e outras atividades de modo geral. 

(Entrevistado 4) 

 

Essas usinas são importantes para toda a região do Norte de Minas, porque 

na instalação há a geração de empregos [...] e depois a questão da 
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arrecadação de impostos, que também proporciona o desenvolvimento do 

município através da receita que vai trazer. [...] Nós do município contamos 

que é uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento, o crescimento, a 

geração de emprego, a inovação, não só para o município, mas para o Brasil. 

(Entrevistado 3)  

 

Outra informação relevante sobre a planta diz respeito à compra de 80% da 

participação da empresa Canadian Solar Inc. no consórcio (anteriormente responsável por 

99,99%, vide Pág. 82) pela subsidiária brasileira do grupo estatal francês Électricité de 

France Energies Nouvelles (EDF EN), ao final do ano de 2016. Tal aquisição foi amplamente 

divulgada pela mídia brasileira e demonstra o forte interesse do grupo francês no mercado de 

geração renovável do Brasil, afinal ele se tornou representante majoritário do complexo 

fotovoltaico em instalação em Pirapora (DCI, 2016). Dentro dessa perspectiva, atualmente 

estão presentes, nas obras da usina de Pirapora, mais de 15 (quinze) empresas, dentre 

consorciadas, fornecedoras de matérias-primas, responsáveis pelo transporte (insumos e 

funcionários), segurança, gerenciamento do projeto e demais prestadoras de serviços. 

 

Após essa breve apresentação das informações relativas ao empreendimento, 

aos acontecimentos aos discursos políticos envolvidos na sua instalação, não só no município 

de Pirapora mas em toda a microrregião, nas próximas seções serão discutidos seus impactos 

socioeconômicos e ambientais, com base na documentação levantada e nas entrevistas de 

atores relevantes. Destaca-se que, em seguida (Capítulo 5), tais impactos serão propriamente 

analisados na tentativa de apontar os reais impactos desse tipo de empreendimento e compará-

los com os diferentes discursos apropriados pelos atores envolvidos. 

 

4.1 Impactos Socioeconômicos 

 

Como já verificado em capítulo anteriores, o ciclo de vida de uma usina solar 

fotovoltaica pode ser dividido em 4 (quatro) momentos principais: planejamento, instalação, 

operação e desativação. Mostra-se muito pertinente, portanto, estudar os impactos de 

empreendimentos dessa natureza em consonância com tais períodos, afinal cada um deles 

reúne uma série de particularidades em termos de efeitos sobre a sociedade, meio ambiente e 

a economia local. Tendo isso em vista, em seguida serão apresentados os impactos 

socioeconômicos verificados por meio do levantamento bibliográfico e documental, bem 

como pelas entrevistas realizadas e pela visita de campo ao espaço da usina. 
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4.1.1 Planejamento 

 

Em Pirapora, durante a etapa de planejamento da usina, ocorreu uma grande 

mobilização dos atores interessados pelo projeto, no caso as empresas responsáveis e a 

Prefeitura do município (envolvimento centralizado, principalmente, na figura do prefeito). 

Em meio a tal contexto, as ações objetivaram a viabilização do projeto diante dos diferentes 

órgãos competentes em âmbito municipal e estadual, de acordo com um ponto de vista 

estritamente técnico. Ou seja, nesse primeiro momento de planejamento não existiu nenhum 

tipo de impacto socioeconômico em termos de arrecadação, geração de empregos, 

movimentação da economia local ou ampla divulgação do possível empreendimento para a 

sociedade. 

 

O que houve, de fato, foi uma articulação entre a empresa, que já havia 

realizado estudos e atestado a viabilidade operacional da região, e o governo municipal, que 

assumiu compromissos verbais de garantia de isenções fiscais (ISS) e se responsabilizou pelos 

acertos políticos que culminaram com a emissão da Licença Prévia do empreendimento 

(documento condicionante para a participação no LER da ANEEL). Toda essa situação é 

comprovada pela fala do próprio presidente da empresa interessada, proferida em discurso 

realizado posteriormente na cidade (já citada anteriormente, Pág. 91). 

 

4.1.2 Instalação 

 

A etapa de instalação foi aquela em que se verificou a maior concentração de 

impactos socioeconômicos da usina centralizada de Pirapora. Inicialmente, o RCA (2015) 

formalizado durante o licenciamento prévio considerou a existência de 2 (dois) impactos 

socioeconômicos durante a construção da usina: a geração de expectativas na população e a 

geração de empregos. 

 

No que diz respeito à geração de expectativas na população, considerou-se que 

sua origem estaria relacionada, principalmente, às manifestações oficiais do empreendedor 

e/ou das demais partes interessadas no assunto, e que elas poderiam ser de ordem positiva ou 

negativa (RCA, 2015). Para alinhar essas expectativas e evitar a reverberação de informações 

imprecisas, as empresas responsáveis delimitaram um plano de comunicação com a sociedade 

através de um canal informativo permanente, o que reforçaria o compromisso dos 
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empreendedores com o povo de Pirapora e o poder público (RCA, 2015). Essa e outras ações 

foram previstas no Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental do 

empreendimento. A visita de campo de fato constatou a existência desse canal de 

comunicação, que se dá, de forma unilateral, através da emissão de Boletins Informativos 

disponibilizados para a comunidade através dos órgãos públicos, como a Prefeitura e a 

Câmara de Vereadores (como pode ser visto na Figura 11). 

 

Figura 11 - 2ª Edição do Boletim Informativo do Complexo Solar Pirapora 

 

 

Fonte: Usinas Fotovoltaicas Pirapora, 2017  

 

Mas, mesmo com a existência desse canal formal de comunicação, as 

expectativas em relação à usina ainda são muito altas no município, principalmente no que diz 

respeito ao aumento da oferta de empregos e à dinamização da economia local. Isso é 

perceptível na fala do Entrevistado 7 e também nas demais manifestações públicas já 

apresentadas anteriormente: 
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A importância da usina é ímpar para Pirapora. [...] Os retornos dela vão ser 

empregos, aumento de arrecadação. [...] É o nosso futuro, o futuro dos 

nossos filhos, da nossa cidade. Nós vamos produzir energia e vender para 

todo o Brasil por meio dessas empresas. Então a sociedade está radiante [...]. 

(Entrevistado 7) 

 

Inclusive no PCA (2016, p. 117) constam, como impactos positivos sobre os 

meios social e econômico, as previsões de que o município de Pirapora se beneficiará com “o 

aumento da atividade econômica local, através da geração de emprego e arrecadação de 

tributo; [...] o aproveitamento do recurso natural está sendo utilizado como fonte geradora e 

impulsionadora da economia para o bem comum”. Desse modo, serão criados postos de 

trabalho diretos e indiretos (aumentando a renda da população) e serão elevados os valores de 

arrecadação em ICMS para o município, disponibilizando mais recursos para a atenção às 

demandas dos cidadãos (PCA, 2016). Tais constatações oficiais da empresa acabam por 

reforçar, ainda mais, as expectativas presentes e futuras da população acerca dessa usina 

fotovoltaica. 

 

Além disso, sobre as demais ações previstas pelo Programa de Comunicação 

Social e Educação Ambiental (RCA, 2015), a empresa pretende, através de parcerias com a 

prefeitura e unidades escolares locais, executar ações de educação ambiental e 

desenvolvimento sustentável com a comunidade, valorizar a participação social na tomada de 

decisões relacionadas à proteção ambiental, contribuir para a formação dos cidadãos, 

sensibilizar a população sobre a importância da preservação da fauna e da flora, executar 

interações participativas com proprietários rurais e demais membros da comunidade divulgar 

novidades sobre a usina em rádios e jornais locais. Nenhuma dessas outras atividades foi 

constatada durante visita ao município, exceto uma palestra sobre educação ambiental com 

professores de Pirapora (divulgada por meio do Boletim Informativo, Fig. 11). 

 

Sobre a questão da geração de empregos, como disposto no PCA (2016), as 

empresas concessionárias previam a necessidade de contratação de no máximo 550 

funcionários para a execução de trabalhos diretos (instalação de hastes e painéis fotovoltaicos) 

e indiretos (transporte, coleta de resíduos e alimentação), sendo que todos os trabalhadores 

seriam capacitados para a execução de suas tarefas e orientados acerca das normas de 

segurança no local. Cerca de 90% desse pessoal trabalharia em atividades diretas e 10% em 

atividades indiretas. Entretanto, à época da visita de campo (17 de maio de 2017), foi 

constatada a presença de 819 trabalhadores no projeto, sendo que, desse total, por volta de 
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737 empregados eram brasileiros (cerca de 90%) e os demais, 82 pessoas, eram estrangeiros 

(gregos, espanhóis, italianos, hondurenhos, albaneses, portugueses, dentre outras 

nacionalidades). Destaca-se, também, que poucos dos cargos técnicos eram efetivamente 

ocupados por brasileiros, devido à baixa qualificação da mão de obra, e que grande parte da 

cúpula gestora do projeto era composta por estrangeiros. Ressalta-se que a maioria desses 

empregos possui caráter temporário, pois serão demandados apenas no momento de 

construção da planta geradora. 

 

De acordo com o Entrevistado 7, a presença de estrangeiros na cidade também 

é muito benéfica, pois acaba gerando movimentações em vários setores econômicos. Segundo 

ele, os setores hoteleiro, de alimentação e de outros serviços na cidade estão apresentando 

rápido crescimento desde o início das obras, devido às novas necessidades de consumo dos 

trabalhadores do parque fotovoltaico. 

 

Também durante a fase de instalação, verificam-se diversos impactos em 

termos da arrecadação tributária por parte do município. O imposto municipal passível de 

arrecadação durante essa fase do projeto é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN, também conhecido somente como ISS). O ISSQN possui como fato gerador, de 

acordo com a Lei Complementar nº. 116 de 2003, a prestação de serviços (constantes em lista 

anexa à referida lei), ainda que tais serviços não se constituam em atividade preponderante do 

prestador. A base de cálculo do ISS, conforme o Art. 7º da LC nº. 116/03, é o preço do 

serviço, sendo que, segundo o Art. 8º: 

 

Art. 8º As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza são as seguintes: 

I – (VETADO) 

II – demais serviços, 5% (cinco por cento). 

Art. 8º-A A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza é de 2% (dois por cento). (Incluído pela Lei Complementar nº 157, 

de 29 de dezembro de 2016) 

§ 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou 

benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo 

ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que 

resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente 

da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os 

serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a 

esta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 29 de 

dezembro de 2016) 

§ 2º É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não 

respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no 
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caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em 

Município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço. 

(Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016) 

§ 3º A nulidade a que se refere o § 2o deste artigo gera, para o prestador do 

serviço, perante o Município ou o Distrito Federal que não respeitar as 

disposições deste artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza calculado sob a égide da lei 

nula. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016)  

[...] 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras 

de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 

inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 

terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 

produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos 

serviços, que fica sujeito ao ICMS).  

[...] 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, 

portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 

prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica 

sujeito ao ICMS). 

[...] 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, 

ferroviário e aquaviário de passageiros. (BRASIL, Lei Complementar nº. 

116 de 2003, grifo nosso) 

 

Nesse âmbito, os municípios ficam livres para definir o valor da alíquota do 

imposto (entre 2% e 5%) através da edição de lei municipal pertinente. Antes da publicação 

da Lei Complementar nº. 157, em 29 de dezembro de 2016, os municípios possuíam a 

liberdade de reduzir a 0% a alíquota do ISSQN, ou seja, podiam atribuir a isenção total do 

imposto para serviços ou empresas de determinada natureza. A LC nº. 157/16 ascendeu então 

como um mecanismo de redução da guerra fiscal entre os municípios, que garantiam a 

redução total do ISSQN como meio de atrair investimentos para o seu território. Desse modo, 

os entes federados terão prazo de um ano para revogar os dispositivos que contrariem essa 

LC, pois ela produzirá efeitos a partir do dia 30 de dezembro de 2017. Entretanto, como se 

pode observar, atividades relacionadas à execução de obras elétricas não estão englobadas 

nesse limite de isenções, sendo, no caso, passível de serem concedidas isenções pelo 

município (subitem 7.02). 

 

Em Pirapora, muito se discutiu acerca das alíquotas e isenções concernentes à 

arrecadação do ISSQN durante o período de construção das Usinas Fotovoltaicas Pirapora. A 

princípio, no ano de 2014, foi pactuada verbalmente, entre o prefeito e as empresas 

responsáveis pelo empreendimento, uma isenção total do ISSQN (alíquota de 0%) durante a 
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etapa de implantação do empreendimento. Todavia, tal combinado ficou restrito ao campo 

informal, uma vez que não houve a elaboração de nenhuma lei municipal específica para 

estabelecer tal matéria de isenção. Desse modo, após as eleições ocorridas no ano de 2016, a 

nova gestão eleita questionou as isenções atribuídas às empresas (que já não estavam pagando 

o ISSQN desde 2014), classificando-as como ilegais e exigindo o pagamento retroativo dos 

valores devidos, inclusive através da protocolização de uma representação junto ao Ministério 

Público Estadual para apurar as improbidades praticadas. Após essa cobrança, foi 

encaminhado pela Câmara Municipal de Pirapora o Projeto de Lei nº. 001 de 2017, que trata 

da criação do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Empreendimentos 

de Geração de Energia Fotovoltaica no Município de Pirapora/MG – PIRAPORA PRÓ-

SOLAR (lembrando que a Lei Orgânica do Município de Pirapora, na Seção III, Art. 16, II, 

prevê a competência da Câmara, com a sanção do Prefeito, em legislar sobre matérias de 

competência do município, como é o caso dos tributos municipais). Segundo o PL nº. 

001/2017: 

 

Art. 2º São beneficiárias do PIRAPORA PRÓ-SOLAR as pessoas jurídicas 

de direito privado outorgadas pelo Ministério de Minas e Energia com 

autorização para a implantação e exploração de centrais geradoras 

fotovoltaicas. 

Art. 3º No caso de prestação de serviços relacionados à construção e 

implantação de centrais geradoras no Município de Pirapora ficam isentos os 

serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa à Lei 

Complementar nº. 116/03, em conformidade com o art. 8º-A, §1º (incluído 

pela Lei Complementar nº. 157/16): 

I – De Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidentes 

sobre a prestação de serviços quando os referidos serviços forem contratados 

por pessoas jurídicas beneficiárias habilitadas no PIRAPORA PRÓ-SOLAR. 

II – De Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidentes 

sobre a prestação de serviços quando os serviços forem contratados no 

regime de empreitada por pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada no 

PIRAPORA PRÓ-SOLAR. 

III – De Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidentes 

sobre a prestação de serviços quando os referidos serviços forem contratados 

por empreiteira contratada por pessoa jurídica habilitada no PIRAPORA 

PRÓ-SOLAR. 

Parágrafo Único – Os serviços cuja isenção é vedada nos termos da Lei 

Complementar Federal nº. 116/03, a alíquota de ISSQN será de 2% (dois por 

cento) quando os serviços forem prestados às pessoas jurídicas habilitadas 

ou co-habilitadas no PIRAPORA PRÓ-SOLAR. 

[...] 

Art. 6º Em contrapartida à concessão da isenção de ISSQN, a beneficiária do 

PIRAPORA PRÓ-SOLAR deverá contribuir com: 

I – Até 0,25% do valor de investimento total de cada central geradora 

fotovoltaica para programas locais de desenvolvimento socioeconômico ou 

de preservação ambiental. 
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II – Utilização de no mínimo 30% de mão de obra local durante o período de 

construção das centrais geradoras fotovoltaicas. 

§ 1º - A contrapartida prevista no inciso I deste artigo não configura 

condição para o início da fruição dos benefícios do PIRAPORA PRÓ-

SOLAR, porém deverá ser plenamente satisfeita no prazo máximo de até 3 

(três) anos após o início da operação comercial da central geradora 

fotovoltaica. 

§ 2º - Para fins de atendimento do inciso II, a mão de obra local deve ser 

entendida como trabalhadores comprovadamente residentes na mesorregião 

Norte de Minas Gerais. (PIRAPORA, Projeto de Lei nº. 001 de 2017) 

 

Nesse momento, ocorreu uma grande movimentação na cidade devido à 

possibilidade de as empresas concessionárias levarem a Fase 2 do empreendimento (Piraporas 

II, III e IV) para outro estado brasileiro, abrindo mão do investimento em Pirapora caso as 

isenções do ISSQN não fossem aprovadas no município. Nesse contexto, a Associação 

Comercial, Industrial e Agropecuária de Pirapora (ACIAPI) e o Sindicato dos Metalúrgicos de 

Pirapora organizaram uma manifestação, no dia 13 de março de 2017, diante da sede da 

Prefeitura de Pirapora para cobrar a aprovação das isenções fiscais para as empresas através 

do Projeto de Lei n.º 001/17, dados os benefícios da usina para o município. Nas Figuras 12 e 

13, abaixo, é possível ver a referida manifestação: 

 

Figura 12 - Manifestação na Prefeitura de Pirapora - 1 

 

 

Fonte: Diário A Semana, 13/03/2017. 
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Figura 13 - Manifestação na Prefeitura de Pirapora - 2 

 

 

Fonte: Diário A Semana, 13/03/2017. 

 

Por se posicionar de forma contrária ao disposto no outro PL, a Prefeitura 

encaminhou para a Câmara, no dia 28 de março de 2017, um Projeto de Lei Complementar 

em substituição ao anteriormente apresentado pela Câmara, que previa outra lógica de isenção 

do ISSQN: 

 

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder isenção do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para a empresa 

SOLATIO BRASIL GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA, pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.518.117/0001-64, com sede na Rua Rio 

de Janeiro, nº 2.919, sala 7, bairro Chácara das Paineiras, Votuporanga-SP, 

para construção de centrais geradoras fotovoltaicas. 

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder isenção do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para as sociedades 

autorizadas pelo Governo Federal, mediante Portaria do Ministério de Minas 

e Energia, para construção, instalação, operação, manutenção e 

comercialização de energia elétrica. 

Art. 3º Fica o Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) à empresa contratada pelas 

sociedades mencionadas no art. 1º e 2º, para a empreitada ou construção das 

centrais geradoras fotovoltaicas. 

Art. 4º Fica reduzida para 2% (dois por cento) a alíquota do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para as empresas que prestarem 



103 

 

serviços às sociedades referidas no art. 3º, quando tais serviços forem 

prestados ou destinados para a empreitada ou construção das centrais 

geradoras fotovoltaicas. 

Art. 5º As isenções que são estabelecidas pelos artigos 1º, 2º e 3º desta lei 

vigorarão desde a sanção, não atingindo os fatos geradores ocorridos 

anteriormente à sua concessão, até que as centrais geradoras fotovoltaicas 

entrem em funcionamento ou até o final do exercício de 2020. (PIRAPORA, 

Projeto de Lei Complementar nº. 001 de 28 de março de 2017) 

 

Além disso, no dia 2 de maio de 2017, a Prefeitura emitiu a Comunicação nº. 

01/2017, informando a Câmara Municipal de Pirapora do veto total do projeto que dispõe 

sobre a criação do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de 

Empreendimentos de Geração de Energia Fotovoltaica no Município de Pirapora – 

PIRAPORA PRÓ-SOLAR, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. 

Percebe-se, portanto, a existência de dois entendimentos no município sobre a arrecadação e a 

isenção do ISSQN, em termos de quais empresas devem contribuir e quais serão efetivamente 

beneficiadas com as isenções ou reduções de alíquotas (extensão da incidência do ISSQN). 

Sob tal perspectiva, à época da visita ao município, tais questões legais ainda não haviam sido 

resolvidas e sistematizadas, o que dificulta a realização de qualquer tipo de previsão de 

retorno socioeconômico local em termos de arrecadação de tributos municipais. 

 

Por fim, outros impactos socioeconômicos positivos da usina se relacionam 

diretamente com a aprovação do financiamento da Fase 1 do projeto de Pirapora pelo Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Em maio de 2017, o BNDES aprovou o 

financiamento no valor de R$ 529,039 milhões para as usinas solares Pirapora V, VI, VII, IX 

e X das empresas EDF EN e Canadian Solar Inc., sendo esse o primeiro financiamento para 

geração de energia solar em território brasileiro (BNDES, 2017). No caso, tais impactos 

seriam advindos de um subcrédito de R$ 2,6 milhões incluído no montante final, destinado à 

realização de investimentos sociais na comunidade impactada pelo investimento, sendo que 

tais projetos devem possuir natureza distinta daqueles já previsto nos documentos do 

licenciamento ambiental (BNDES, 2017). Dessa maneira, o BNDES busca atuar em 

conformidade com sua proposta de indução ao desenvolvimento econômico, fornecendo, ao 

mesmo tempo, boas linhas de crédito para empreendimentos solares e associando o 

financiamento à execução de projetos voltados à sociedade (BNDES, 2017). 

 

4.1.3 Operação 
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De acordo com o PCA (2016), a partir do momento em que a usina entrar em 

operação, as atividades realizadas no parque solar de Pirapora estarão relacionadas, quase que 

exclusivamente, à vistoria periódica dos painéis fotovoltaicos e demais componentes do 

sistema, à correção de possíveis problemas existentes na rede elétrica, segurança e à limpeza 

dos painéis (realizada por um caminhão equipado com bomba de pressão). Nesse contexto, o 

RCA (2015) prevê a existência de 10 postos de trabalho na usina durante sua fase de 

operação, principalmente relacionados com as atividades acima descritas. Por se tratarem de 

postos de trabalho mais técnicos, provavelmente eles serão ocupados por estrangeiros ou por 

funcionários de empresa nacional especializada. 

 

Concomitantemente, observa-se no discurso político e nos documentos oficiais 

do empreendimento uma grande expectativa em relação ao aumento na receita municipal com 

base nos repasses estaduais do ICMS (aumento no VAF e, consequentemente, maior repasse 

tributário) e federais (impostos diversos) a partir dessa fase. Vale destacar, também, a 

perspectiva municipal de obtenção de recursos por meio royalties da geração de energia 

através da matriz solar durante essa etapa. Uma análise da veracidade desses fatos, 

propagados via discurso político e documentos oficiais, será desenvolvida no Capítulo 5. 

 

4.1.4 Desativação 

 

Conforme disposto no PCA (2016), a desativação do empreendimento 

implicará na perda da mão de obra utilizada durante os vinte anos de operação do complexo 

gerador e, consequentemente, na perda da renda desses trabalhadores. Além disso, de acordo 

com o Plano, a área arrendada será devolvida ao proprietário, estando ela já livre de quaisquer 

equipamentos utilizados para a geração de energia elétrica. Concomitantemente, a possível 

receita advinda dos tributos arrecadados para o município durante as operações da usina 

também deixará de existir, dada a completa finalização das atividades produtivas do parque 

solar. 

 

Nessa ótica, as concessionárias traçaram, como plano de mitigação desses 

impactos socioeconômicos negativos, a divulgação prévia do encerramento das atividades 

para todas as partes interessadas (PCA, 2016), ou seja, trabalhadores, comunidade, donos das 

fazendas e órgãos municipais. 
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4.2 Impactos Ambientais 

 

Conforme Parecer Único nº. 0542596/2015 da SUPRAM NM, no dia 07 de 

abril de 2015 foram formalizados no órgão, pela empresa Solatio Brasil Gestão de Projetos 

Solares Ltda., 10 (dez) processos administrativos como meio de solicitação de Licença Prévia 

para o parque solar fotovoltaico (código E-02-06-2, de acordo com a DN COPAM nº. 74/04) 

denominado Usina Solar Pirapora. Inicialmente foram submetidos 10 (dez) processos porque 

o empreendedor responsável “pretendia licenciar cada usina separadamente, o que 

enquadraria os empreendimentos em classe 3, sendo necessária a apresentação de RCA 

segundo a DN COPAM nº. 74/04 e a Resolução CONAMA nº. 176/12” (Parecer Único 

SUPRAM NM nº. 0542596, 2015, p. 2). Todavia, como destaca o parecer, no dia 04 de maio 

de 2015, o empreendedor responsável foi convocado para unificar os dez documentos e, 

consequentemente, apresentar EIA/RIMA, tendo em vista que o projeto se tratava de uma 

grande usina de 300 MW, composta por dez usinas sequenciais de 30 MW. Desse modo, o 

empreendimento passou a ser enquadrado na classe 5, por se tratar de uma usina com potência 

superior a 80 MW. 

 

Ciente da nova proposta de classificação da usina, ainda segundo o parecer da 

SUPRAM NM, o empreendedor alegou a inexistência de impactos ambientais significativos 

que justificassem a realização de EIA/RIMA para tal usina, requerendo a apresentação de 

RCA. As justificativas foram que a área do projeto já se encontrava antropizada, a supressão 

vegetal seria reduzida, não seriam gerados níveis relevantes de resíduos sólidos, inexistiriam 

obras de terraplanagem e intervenções em APP24 e o uso de recursos hídricos não seria 

relevante. Com o intuito de avaliar o pleito e verificar a viabilidade ambiental, locacional e 

técnica da usina, foi realizada uma vistoria no dia 07 de maio de 2015 por equipe 

interdisciplinar da SUPRAM NM e foram solicitadas informações adicionais.  

 

Após análise de todas as informações e documentos coletados, o pedido de 

substituição de EIA/RIMA por RCA foi discutido durante a 83ª Reunião Extraordinária da 

Câmara Normativa Recursal (CNR), ocorrida no dia 29 de maio de 2015, e, “por ausência de 

embasamento legal que permitisse ao órgão ambiental sugerir ou autorizar tal substituição, a 

                                                 
24 Área de Preservação Permanente (APP): área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas, ver: Lei nº. 12.651 de 2012. 
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CNR decidiu pelo indeferimento do pedido” (Parecer Único SUPRAM NM nº. 0542596, 

2015, p. 3). Entretanto, cinco dias mais tarde, com a publicação Ad Referendum da DN 

COPAM nº. 202 em 03 de junho 15, o órgão ambiental angariou autonomia para definir a 

classificação dos empreendimentos realizados em Minas Gerais. Desse modo, foi feita uma 

revisão do caso de Pirapora e o órgão ambiental optou por reduzir a classe da usina de 5 

(cinco) para 3 (três), passando a licenciá-la (em fase de licença prévia) mediante apresentação 

de Relatório de Controle Ambiental. Entretanto, não foram encontrados documentos com as 

justificativas do órgão ambiental para tal mudança, o que levanta algumas suspeitas acerca de 

uma possível captura regulatória.  

 

Uma vez apresentado o RCA pelo empreendedor, a equipe técnica da 

SUPRAM do Norte de Minas efetuou a análise do documento e realizou uma visita de campo 

ao local em que se pretendia instalar as usinas, com o intuito de avaliar a possibilidade de 

existência de impactos ambientais. Nessa avaliação foram consideradas as características 

gerais do empreendimento, as áreas de influência do projeto (AID25 e AII26), as justificativas 

locacionais do empreendedor, o meio biótico (em termos de fauna e flora), o meio físico (em 

termos de geologia, geomorfologia, pedologia, hidrogeologia, hidrografia e climatologia 

locais), o meio socioeconômico, as questões relativas ao Zoneamento Ecológico-Econômico 

(ZEE), a utilização e intervenção em recursos hídricos, a Autorização para Intervenção 

Ambiental (AIA), a Reserva Legal (já existente nas fazendas), os impactos ambientais e 

medidas mitigadoras propostas pelo empreendedor e os programas traçados (Programa 

Ambiental para Construção - PAC, Programa de Supressão de Vegetação e Compensação 

Florestal e o Programas de Comunicação Social e Educação Ambiental). Após análise de toda 

a informação disponível, a equipe técnica sugeriu, em Parecer Único SUPRAM NM nº. 

0542596/15, o deferimento da Licença Prévia para a usina e estabeleceu os fatores 

condicionantes para a obtenção da futura Licença de Instalação (LI). 

                                                 
25 A Área de Influência Direta (AID) da usina foi considerada da seguinte forma: “para os meios físico 

e biótico, a AID coincide com a Área Diretamente Afetada (ADA), a qual compreende a propriedade 

onde será implantado o parque da Usina Solar, e onde poderão ocorrer eventuais impactos diretos 

decorrentes da implantação e operação do empreendimento”, ver: Parecer Único SUPRAM NM nº. 

0542596 (2015), p. 6. 
26 A Área de Influência Indireta (AII) da usina foi considerada da seguinte forma: “Para o meio físico, 

compreende a bacia hidrográfica do Alto Médio São Francisco, especialmente entre as sub-bacias dos 

córregos Coqueiral e Marambaia, respectivamente ao norte e ao sul de onde o empreendimento será 

implantado. Para o meio biótico, compreende o entorno do empreendimento com um buffer de 2 km. 

Para o meio socioeconômico é representado pelas propriedades vizinhas e o município de Pirapora que 

se beneficiará com a geração de emprego e renda”, ver: ibid., p. 7. 
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No ato de oficialização da LI, os empreendedores formalizaram, portanto, os 

documentos previstos pela LP, que foram: o projeto de tratamento de efluentes líquidos 

sanitários, o detalhamento e cronograma de execução dos Programas citados na LP, o projeto 

de drenagem de águas pluviais, o inventário de espécies impactadas e suprimidas, o projeto de 

depósito temporário de resíduos, a Declaração de Corte e Colheita (DCC) para supressão de 

eucalipto, a proposta de compensação para supressão de espécies protegidas (flora), o 

programa de monitoramento da fauna e as autorizações relacionadas à perfuração de poço 

para abastecer o empreendimento. Recolhidos e analisados os documentos, no dia 17 de julho 

de 2016 foi concedida pelo estado de Minas Gerais a Licença de Instalação das 10 (dez) 

usinas solares no município de Pirapora. Ressalta-se que, apesar recolhidos e avaliados 

durante fase de LI, grande parte desses documentos ainda não se encontram disponíveis no 

Sistema Integrado de Informação Ambiental (SIAM), por falta de digitalização. 

 

No ato de divulgação da LI, o presidente de uma das empresas responsáveis 

pela usina destacou a importância da atuação conjunta do Prefeito de Pirapora, dos Deputados 

e do Governo do Estado de Minas Gerais, pois sem essa articulação a emissão da licença seria 

impossível (comprometendo, consequentemente, a construção da usina). Em suas palavras e 

nas palavras do Prefeito municipal: 

 

Essa é a licença de instalação da terceira maior usina solar do mundo e maior 

usina da América Latina e, sem dúvida, sem a presença e atuação firme e 

contundente do nosso amigo Deputado Iran Barbosa, e da persistência, em 

todo momento, como um motor diesel que nunca para, do Prefeito de 

Pirapora, essa licença, posso garantir, que hoje não teria nascido ainda. 

Parabéns a todos, e não fiquem desesperados aí em Pirapora, as obras já têm 

começado com o corte das árvores necessárias para a limpeza do terreno e 

nas próximas semanas e meses vai começar a todo vapor (Discurso do 

presidente da Solatio Brasil Gestão de Projetos Solares Ltda. em julho de 

2016. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=fMPYv9GalC0>. Acesso em: 

30/05/2017). 

 

Isso é um papel, mas esse papel tem uma história. E a história dele foi uma 

história de trabalho do Deputado, da empresa, da Secretaria de Meio 

Ambiente e de muitos outros técnicos que ajudaram. E esse papel terá filhos, 

e os filhos serão empregos em Pirapora, energia renovável que será gerada 

poupando o meio ambiente e riqueza. Isso aqui [Licença de Instalação] vai 

mudar a história de Pirapora, e mudar para melhor. Muito obrigado 

(Discurso do Prefeito de Pirapora em julho de 2016. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=fMPYv9GalC0>. Acesso em: 

30/05/2017). 
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A partir da formalização da LI, iniciaram-se as obras da Fase 1 da usina, mas, 

até o momento de elaboração do presente trabalho monográfico, elas não haviam sido 

completamente concluídas e, portanto, o sistema ainda não se encontrava em operação 

(inexistência da Licença de Operação). Se atendidas as expectativas de conclusão das obras 

no dia 17 de julho de 2017, provavelmente também nesse período deverá ser formalizada a 

LO do empreendimento. Conforme destaca o PCA (2016), os empreendedores pretendem, 

diferentemente do observado nos processos de obtenção da LP e da LI, desmembrar o projeto 

e licenciar as usinas Piraporas I a X separadamente, já que o início de suas operações ocorrerá 

em momentos distintos. Em um primeiro momento, pretende-se obter a LO das usinas V, VI, 

VII, IX e X (Fase 1), em seguida licenciar as usinas II, III e IV (Fase 2) e, por fim, formalizar 

a operação das usinas I, XIII e demais contratadas (Fase 3), relembrando que essas últimas 

ainda não foram contratadas em leilão da ANEEL e não há nenhuma garantia de sua 

contratação (leilões abertos à ampla concorrência). 

  

Em suma, os impactos ambientais verificados ao longo de todas as fases de 

licenciamento e de todo o ciclo de vida da usina, com base no Parecer Único da SUPRAM 

NM (2015), permanecem relacionados à ameaça da fauna, uma vez que existem várias 

espécies de répteis, anfíbios, mamíferos, aves e peixes, inclusive algumas ameaçadas de 

extinção, e da flora local, já que foi verificada a existência de alguns exemplares de árvores 

legalmente imunes ao corte. Entretanto, como destaca o Parecer (2015), grande parte do 

terreno de instalação da usina já se encontrava totalmente antropizado, sendo utilizado para a 

pecuária e para o plantio de eucalipto, como mostram as Figuras 14 e 15, obtidas durante 

visita de campo da equipe técnica da SUPRAM NM às fazendas. Além disso, ainda segundo o 

documento da SUPRAM NM, a supressão vegetal necessária seria bem reduzida (mas as 

árvores cortadas deveriam ser compensadas) e não ocorreria intervenção em Áreas de 

Preservação Permanente ou em áreas de Reserva Legal, ou seja, os impactos ambientais 

negativos seriam pequenos. No limite, segundo o órgão ambiental competente, os impactos 

ambientais foram classificados como baixos, apesar da necessidade de atenção aos planos 

apresentados na fase de autorização da LI (objetivando o controle da erosão, dos ruídos, dos 

resíduos, da manutenção qualidade do ar, do trafego na região e da preservação dos recursos 

hídricos).  
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Figura 14 - Área de Pasto das Fazendas Marambaia e Nova Estância 

 

 

Fonte: Parecer Único SUPRAM NM nº. 0542596, 07/05/2015. 

 

Figura 15 - Área de Plantação de Eucalipto das Fazendas Marambaia e Nova Estância 

 

 

Fonte: Parecer Único SUPRAM NM nº. 0542596, 07/05/2015. 

 

Isso posto, verifica-se a existência de certo distanciamento entre o 

entendimento técnico e aquilo que é apresentado para parte da opinião política sobre o tema 

dos impactos ambientais. Enquanto a área técnica apresenta a existência de impactos 

ambientais, mesmo que reduzidos ou compensados, uma parcela do campo político não 
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visualiza tais tipos de impactos negativos. Tal situação pode ser verificada nas falas dos 

Entrevistados 5 e 7. 

 

Não vejo impactos negativos, porque era uma área que eles utilizavam para 

pastagem e talvez o pasto, em certos instantes, seja mais prejudicial para o 

sistema do que mesmo as placas instaladas, porque aí se pode ter um 

controle daquilo (Entrevistado 5). 

 

Fala-se muito do meio ambiente porque o terreno tem que estar muito limpo, 

mas eu acredito que não existem impactos negativos. Acredito que não traria 

essa perda para o meio ambiente não (Entrevistado 7). 

 

Por fim, em outra linha, como já citado anteriormente, o Entrevistado 6 

reconhece a existência desses impactos ambientais negativos mas entende que eles são 

ínfimos quando comparados aos impactos socioeconômicos positivos para Pirapora:  

 

Eu como ambientalista fiquei feliz, mas ao mesmo tempo fiquei triste, pela 

questão do terreno. A minha preocupação foi com o inventário daquela 

região, se realmente foi feito um inventário ecológico daquela região. Da 

fauna, da flora, que ali foi desmatada. [...] Mas, nesse momento, a minha 

preocupação maior é com a geração de empregos para a nossa cidade, para a 

geração do desenvolvimento da nossa cidade. Então são problemas pequenos 

diante do impacto significativo que uma empresa igual a essa traz para o 

nosso município (Entrevistado 6). 

 

No próximo capítulo será feita a análise das informações apresentadas nesse 

Estudo de Caso das Usinas Fotovoltaicas Pirapora, de acordo principalmente com os impactos 

socioeconômicos, os impactos ambientais e os discursos políticos observados. 
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5 Análise do Estudo de Caso 

 

No presente capítulo será analisado o Estado de Caso da usina fotovoltaica 

localizada no município de Pirapora. A seguinte análise será dividida em três pontos 

principais: análise dos impactos socioeconômicos, análise dos impactos ambientais e análise 

do discurso político. Em seguida, serão feitas sugestões de melhoria para o modelo regulatório 

atualmente empregado no controle desse tipo de investimento, de modo a potencializar o 

desenvolvimento gerado por empreendimentos dessa natureza. 

 

5.1 Análise dos Impactos Socioeconômicos 

 

A análise dos impactos socioeconômicos da usina será feita com base nos 

seguintes critérios: (i) geração de empregos e renda, (ii) geração de movimentações na 

economia local, (iii) arrecadação tributária para o município e (iv) realização de audiências 

públicas (como mecanismo de participação social). 

 

Com visualizado no Estudo de Caso, a geração de empregos e, 

consequentemente, de renda, da usina solar fotovoltaica de Pirapora permaneceu concentrada 

na etapa de instalação do empreendimento. Nos outros períodos de seu ciclo de vida 

(planejamento, operação e desativação), o número de postos de trabalho é reduzido 

drasticamente. Simultaneamente, esses empregos acabaram sendo distribuídos de acordo com 

a capacitação técnica funcionários contratados, ou seja, os trabalhadores do município e da 

região ocuparam e ocupam postos de menor qualificação (principalmente relacionados a 

montagem de estruturas e construção efetiva do sistema fotovoltaico), enquanto os cargos 

com necessidade de conhecimento técnico permaneceram ocupados principalmente por 

estrangeiros (trazidos do exterior pelas empresas responsáveis pela construção) e, em alguma 

medida, por brasileiros funcionários de empresas terceirizadas. Desse modo, apesar da 

verificação do aumento dos fluxos de renda em Pirapora, como evoca a teoria de Celso 

Furtado, não necessariamente será visualizada uma evolução significativa nos indicadores de 

bem-estar econômico e social locais, tendo em vista que uma grande apropriação desses 

fluxos será feita por pessoas que não moram na região. 

 

Além disso, uma parcela significativa dos empregos gerados apresenta duração 

limitada, uma vez que sua vigência equivale à duração das obras de construção da usina (em 
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torno de um a três anos). No caso, devido às proporções da usina, a durabilidade desses postos 

de trabalho provavelmente será um pouco maior. Todavia, vale destacar que inúmeras 

empresas e indústria de Pirapora estão fechando suas portas e demitindo seus funcionários 

devido à crise econômica brasileira e, portanto, mesmo que os empregos na usina sejam de 

curta duração, não deixam de representar uma oportunidade para uma parcela da população da 

microrregião de Pirapora. Ressalta-se, também, que não existe nenhum mecanismo legal em 

vigência que estipule a contratação mínima, por parte das empresas concessionárias, de mão 

de obra e empresas locais para trabalhar na usina (esse tipo de contratação acaba ocorrendo 

por questões de conveniência, mas nenhum percentual mínimo é traçado). Segundo 

levantamento apresentado pela ACIAPI (2017), em março de 2017, dos 550 trabalhadores da 

usina à época, 286 (ou 52%) eram do município de Pirapora, 65 (ou 11,82%) eram da 

microrregião de Pirapora, 99 (ou 18%) eram de outros estados e 100 (ou 18,18%) eram 

estrangeiros. 

 

Por outro lado, as movimentações na economia local também permanecem 

condicionadas, em grande parte, à presença de estrangeiros e brasileiros de outros estados no 

município de Pirapora. Afinal, com a residência provisória dessas pessoas no município, 

aumentarão as demandas principalmente do setor de serviços (alimentação, estadia, 

transporte, lazer e outros). Tais movimentações podem ser consideradas positivas do ponto de 

vista socioeconômico, apesar de sua durabilidade condicionada ao período de construção da 

usina. Em todo caso, seus reais reflexos no desenvolvimento local ainda permanecem 

limitados (em se tratando da previsão dos vinte anos de operação da usina). 

 

Para se analisar a questão tributária é necessário visualizar o modelo 

regulatório brasileiro como um todo, em seus âmbitos municipal, estadual e federal. Como já 

vislumbrado, existe uma grande expectativa de que, com a presença da usina fotovoltaica no 

município de Pirapora, ocorra um significativo aumento no orçamento municipal, decorrente 

dos aumentos na arrecadação e repasse de tributos. Entretanto, o que se observa na prática é 

que os possíveis aumentos na arrecadação se dariam exclusivamente durante a fase de 

instalação dos complexos fotovoltaicos, com a incidência do ISSQN nos serviços realizados 

por empresas subcontratadas das concessionárias. Em âmbito federal, as maiores esperanças 

de transferências de recursos estão relacionadas aos “royalties da energia solar”, mas, como já 

apresentado no Capítulo 3, o Art. 20 da CF/88 não prevê nem um tipo de compensação 

financeira pela exploração da radiação solar para a geração de energia, bem como o Art. 21 da 
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CF/88 não entende como exclusivo o uso do potencial solar pela União. Portanto, não existe 

nenhuma possibilidade legal de transferência de valores a título de royalties para o município 

de Pirapora e nenhum impacto orçamentário deve ser esperado nesse sentido (apesar da 

existência do Projeto de Lei nº. 1.910/2015 em tramitação sobre o assunto). 

 

Em nível estadual, as principais esperanças de transferência para o município 

de Pirapora estão relacionadas ao ICMS arrecadado durante o período de operação da usina. 

Todavia, como discutido anteriormente, a cobrança (fato gerador) do ICMS realiza-se no 

momento em que a energia é efetivamente consumida, não no momento em que é gerada, 

assim o referido tributo será arrecadado no estado onde houver o consumo da “mercadoria” 

energia elétrica (nos moldes em que está estruturado o CER, a energia gerada em Minas 

Gerais pode ser consumida em outro estado brasileiro, não obtendo retornos tributários). 

Reforçando esse entendimento, a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) ressalta que, no 

cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF), que coordena a distribuição de 75% dos recursos 

do ICMS da cota-parte municipal de 25% prevista no Art. 158, inciso IV, da CF/88, serão 

consideradas as operações envolvendo o uso de energia elétrica como insumo produtivo 

(consumo) e será desconsiderada da apuração do VAF a energia elétrica não utilizada com 

insumo de produção (geração) (SEF, s.d.). Concomitantemente, a geração de energia elétrica 

também não ascende, de acordo com a Lei Estadual nº. 13.803 de 2000 (conhecida como Lei 

Robin Hood), como critério de distribuição dos 25% restantes do montante total da cota-parte 

do município (os critérios, segundo a lei, são área geográfica, população, população dos 50 

municípios mais populosos, educação, produção de alimentos, patrimônio cultural, meio 

ambiente, gasto com saúde, receita própria, cota mínima e municípios mineradores). 

Sistematicamente, não haverá nenhum incremento nas transferências relativas ao ICMS para 

Pirapora devido à presença da usina fotovoltaica no município. 

 

Já no escopo regulatório municipal, observou-se que ainda não existe a 

definição concreta da situação da arrecadação do ISSQN durante o período de instalação da 

usina, já que a LC nº. 116/03 assume a possibilidade de isenção total em obras relacionadas à 

eletricidade (ver Págs. 98-99) mediante sistematização de lei municipal sobre o assunto. 

Devido às opiniões divergentes entre a Prefeitura e a parcela majoritária da Câmara de 

Vereadores, ainda não foram estabelecidas as normas legais de isenção e redução da alíquota 

do imposto no município. Portanto, não se pode mensurar os impactos de sua arrecadação no 

orçamento municipal. Todo montante não arrecadado, mas passível de arrecadação desde o 
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ano de 2014 até o momento da aprovação de lei municipal concernente ao tema, 

provavelmente deverá ser pago retroativamente, tendo em vista que esse não pagamento por 

parte das empresas fundamentou-se apenas em combinado verbal entre as partes (inexistência 

de documento jurídico que fundamentasse as isenções). Observa-se, portanto, que o único 

retorno tributário para o município se daria através do ISSQN, principalmente durante as 

obras da usina (quando se concentram as atividades de prestação).  

 

Contudo, Pirapora tem optado por abrir mão dessa receita própria, em primeiro 

lugar, devido à guerra fiscal existente entre os municípios brasileiros, na qual aquelas cidades 

que apresentarem melhores condições para o capital privado inevitavelmente receberão um 

maior número de investimentos. Ou seja, no limite, houve uma “captura regulatória” no 

município de Pirapora, tendo em vista que, como destaca Campos (2008), necessidade da 

regulação (no caso das isenções do ISSQN) originou-se como uma própria demanda do 

mercado (entendida como fator condicionante para a construção da usina fotovoltaica na 

cidade) e acabou por beneficiar, quase que exclusivamente, as organizações reguladas. Em 

suma, a promessa de desenvolvimento, crescimento econômico e o medo de perder um 

investimento de tamanhas proporções (caso não houvesse isenções) interferiu diretamente na 

ação do poder público, que acelerou e acelera a aprovação de um projeto de isenção do qual 

os retornos socioeconômicos ainda permanecem incertos e limitados. 

 

Por fim, a realização de audiências públicas e outros tipos de interação com a 

comunidade são destacados pelas recentes teorias do desenvolvimento local como um fator de 

extrema relevância na promoção do desenvolvimento local e maximização dos impactos 

socioeconômicos positivos, dado seu caráter inclusivo e interativo, proporcionando à 

sociedade a possibilidade de participar das decisões que impactam em sua vida (Meira, 2013). 

Em Pirapora, os dois encontros públicos realizados com a comunidade possuíram um caráter 

meramente expositivo, já que as concessionárias já haviam sido contratadas em leilão. Não 

existiram, desse modo, reuniões prévias à seleção do município para discussão do 

empreendimento com a população, o que em parte enfraqueceu a construção coletiva das 

políticas regulatórias que conduziram a ação das empresas concessionárias. Dessa forma, a 

realização de Audiência Pública no município antes de sua contratação poderia ter contribuído 

para a delimitação das contrapartidas das empresas beneficiadas por isenções fiscais (mínimo 

de contratação de mão de obra local, investimentos sociais e outras ações não previstas nos 

demais mecanismos regulatórios vigentes).  
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Conclui-se que os benefícios socioeconômicos esperados da usina de Pirapora 

pelo poder público e pela população eram muito maiores do que é possível observar na 

prática, tanto em termos de geração de emprego e renda, como em termos de arrecadação 

tributária e participação pública. Depreende-se, por conseguinte, que a seleção da 

microrregião de Pirapora para receber esse tipo de empreendimento baseou-se 

significativamente em critérios de localização espacial (condições físicas de radiação, 

planificação e disponibilidade de recursos produtivos) e da combinação de uma série de 

fatores positivos (proximidade às redes transmissão e subestação, possibilidade de 

arrendamento do terreno, isenções fiscais, interesse público na usina, dentre outros), o que 

remete às antigas Teorias da Localização, segundo as quais o desenvolvimento ocorreria na 

localidade mais propícia em termos de retornos econômicos. Entretanto, a absorção local dos 

efeitos desse crescimento está sendo e será bastante reduzida, o que mostra uma baixa 

preocupação do Estado, no momento de seleção dos municípios beneficiados, com o 

desenvolvimento local dos territórios impactados por usinas de geração fotovoltaica 

centralizada. O foco do Estado, com a contratação dessas usinas, tem sido, portanto, a 

diversificação e segurança da matriz energética brasileira, não se tratando, desse modo, de 

uma política de desenvolvimento local, mas nacional. 

 

5.2 Análise dos Impactos Ambientais  

 

A análise dos impactos ambientais da usina será feita com base nos seguintes 

critérios: (i) processo de licenciamento ambiental do empreendimento e (ii) ameaças à 

biodiversidade local.  

 

Como visto no Estudo de Caso, o licenciamento ambiental da usina solar de 

Pirapora apresentou uma série de particularidades. Ainda na fase de Licença Prévia, os 

empreendedores buscaram licenciar as 10 (dez) unidades separadamente, com vistas a 

enquadrá-las em uma classificação inferior, que exigiria estudos ambientais prévios mais 

simples. Entretanto, o órgão ambiental identificou essa intenção e, ao visualizar as 

características das usinas (sequenciais e dispostas em uma única propriedade), enquadrou o 

projeto na Classe 5 (cinco), exigindo estudos ambientais mais detalhados. Nesse contexto, a 

publicação Ad Referendum da DN COPAM nº. 202/15, dando maior autonomia para o órgão 

ambiental na classificação das usinas, permitiu a redução da antiga Classe 5 (cinco) para 



116 

 

Classe 3 (três), atendendo, em certa medida, os interesses do empreendedor.  Já na etapa de 

Licença de Instalação, percebeu-se uma grande movimentação política para a aprovação da 

licença, devido principalmente à greve dos órgãos ambientais, que culminou com sua 

expedição em julho de 2016. Como destacado em vários discursos do Prefeito de Pirapora e 

do empreendedor responsável pela usina, a articulação política representou um ponto chave 

para a obtenção dessas licenças ambientais, uma vez que o atendimento às normas originais 

dos órgãos responsáveis praticamente impossibilitaria a realização do empreendimento dentro 

dos prazos estipulados. Mais uma vez, identificou-se a captura de um dos elos mais frágeis do 

aparato regulatório do Estado, no caso o elo ambiental, já que os interesses do capital privado 

conduziram as modificações nas normas formais, que deixaram de atender o interesse público 

(refletido nas leis ambientais) e passaram a beneficiar, em maior amplitude, as empresas que 

teoricamente deveriam ser mais controladas. Daí a relevância de se considerar o papel das 

pressões políticas na tomada de decisões regulatórias. 

 

Em se tratando dos impactos ambientais sobre a biodiversidade local, a 

avaliação dos órgãos ambientais sobre os efeitos da usina considerou a existência de algumas 

ameaças sobre a fauna e a flora, apesar da maior parcela do terreno de construção da usina já 

se encontrar antropizado (uso econômico na criação de gado e plantação de eucalipto). Desse 

modo, o impacto ambiental não é negligenciável, mas é, de certa forma, tolerável, o que não 

exime o Estado de manter ações periódicas de fiscalização para acompanhar o desenrolar dos 

programas mitigatórios e compensatórios traçados pelas empresas responsáveis, bem como a 

conservação das áreas de reserva previstas por lei. 

 

Por fim, verifica-se que os impactos ambientais decorrentes da construção de 

uma usina fotovoltaica (analisando o caso de Pirapora como modelo) permanecem ínfimos 

quando comparados aos impactos das fontes tradicionais de geração de energia (baseadas em 

combustíveis fósseis e energia nuclear) ou, em se tratando da matriz energética brasileira, das 

hidrelétricas (que necessitam de uma grande área alagada). A título de breve comparação, a 

Usina Hidrelétrica de Três Marias, localizada na região central de Minas Gerais, que possui 

uma área alagada por volta de 106.370 hectares, detém uma potência de geração de 396 MW 

(SOUZA, 2015), enquanto a usina fotovoltaica de Pirapora, quando concluída, ocuparia 800 

hectares, com uma potência de 300 MW, o que mostra, em linhas gerais, as dimensões dos 

impactos ambientais de cada uma dessas fontes vis-à-vis seu potencial gerador. 
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Em síntese, a usina fotovoltaica de Pirapora gerará impactos ambientais que, 

apesar de inicialmente entendidos como baixos, não prescindem da apuração, estudo e 

fiscalização por parte dos órgãos ambientais. Afinal, segundo a CMMAD (1991), todo e 

qualquer tipo de desenvolvimento deve ser sustentável do ponto de vista ambiental, ocorrendo 

racionalmente e em conformidade com as limitações impostas pelo meio ambiente.  

  

5.3 Análise do Discurso Político 

 

A análise do discurso político sobre a usina será feita com base nas principais 

manifestações de atores relevantes ao processo, coletadas por meio de entrevista ou emitidas 

em eventos oficiais de largo alcance (reuniões com a comunidade, reuniões entre o poder 

público e os empreendedores e falas de agentes políticos). Essa análise tem como objetivo 

desmistificar parte do conteúdo de tais discursos em prol de um melhor entendimento acerca 

das correlações entre investimentos em energia solar e desenvolvimento local e, 

consequentemente, em favor de tomadas de decisão mais democráticas que visem a 

maximização do bem-estar social. 

 

A avaliação da estratégia de sensibilização pública desse tipo de 

empreendimento adotada pelas empresas no município de Várzea da Palma (observada a 

partir da visita à cidade e diálogo com atores públicos locais) surge como um ótimo ponto de 

partida da análise do discurso político relacionado à usina já em construção em Pirapora. 

Observou-se em Várzea da Palma, por meio de entrevistas, que os empreendedores, antes 

mesmo de vencerem o leilão da ANEEL, realizaram uma série de reuniões no município para 

discutir a construção de uma usina solar na cidade, bem como os incentivos municipais para a 

atração desse investimento (em termos de isenções no ISSQN). Desse modo, como 

destacaram os Entrevistados 1, 2, 3 e 4, as empresas apresentaram um conjunto de benefícios 

associados à presença desse tipo de usina na cidade, em termos de geração de empregos, 

aumento de arrecadação tributária (royalties e transferências do ICMS) e desenvolvimento da 

região, solicitando a aprovação das isenções do ISSQN na Câmara Municipal como forma de 

viabilizar a execução do empreendimento e assegurar a efetivação desse corpo de benefícios 

socioeconômicos para o município. Há, portanto, uma fundamentação do discurso político dos 

atores municipais nas próprias promessas de desenvolvimento e benefícios oferecidos pelos 

empreendedores. Afinal, a princípio, são eles que detêm um maior conhecimento sobre os 

reais impactos dessas usinas. Entretanto, tais promessas, apesar de gerarem expectativas altas 
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no poder público e, em decorrência, na população, por vezes não são observáveis na prática, 

como demonstrado pelo estudo de caso. 

 

Postura e discurso similares dos empreendedores foram verificados no 

município de Pirapora, onde propuseram uma série de benefícios da usina para a prefeitura. A 

princípio, o mesmo corpo de benefícios vislumbrados em Várzea da Palma foi oferecido ao 

município de Pirapora, que ficaria responsável pela edição de norma municipal específica 

sobre as isenções do ISSQN (o que não ocorreu, como já mencionado). Desse modo, foi 

possível observar, no discurso da Prefeitura de Pirapora, elaborado a partir do discurso da 

empresa e com base nas informações propagadas por esta, uma intensa valorização do caráter 

renovável desse tipo de geração energética, do número de empregos a serem criados, do 

progresso advindo da instalação no município, da ampliação da oferta de energia, do 

desenvolvimento da região e até mesmo da importância dessa energia para a cidade 

(assumindo erroneamente que o consumo da energia seria feito em Pirapora, para “ligar as 

máquinas da cidade”, um discurso cuja obviedade do equívoco torna difícil acreditar em sua 

falta de intencionalidade). Além disso, posteriormente à contratação no LER, a própria 

empresa tomou frente em alguns discursos realizados na cidade, destacando a necessidade de 

contratação de mão de obra local para as obras e o potencial desenvolvimentista da usina, 

porém adotando uma postura mais conservadora no momento de mensurar propriamente esse 

desenvolvimento. 

 

Dessa forma, a combinação entre o discurso político oficial e as manifestações 

da empresa concessionária culminou na geração de expectativas elevadas na população de 

Pirapora. O que se observa e se espera observar, de fato, são (i) aumentos no número de 

empregos durante a fase de instalação e, em menor escala, na fase de operação (o que não 

condiz propriamente com o discurso político); (ii) movimentações na economia local durante 

a instalação da usina, com a presença de estrangeiros e brasileiros de outros estados (o que 

condiz, em partes, com o discurso político); (iii) os baixos impactos em termos de arrecadação 

tributária (ao contrário do que tem pregado o discurso político); e (iv) a existência de alguns 

impactos ambientais negativos (também ao contrário do que tem pregado o discurso político, 

porém nesse caso com menores implicações do ponto de vista do descolamento entre discurso 

e realidade). 
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Outro ponto que merece ser destacado diz respeito à influência das promessas 

de benefícios da usina na definição de políticas regulatórias apropriadas ao controle desse tipo 

de empreendimento. Como os agentes privados, detentores da maior parte das informações, 

afirmam que os benefícios das usinas solares fotovoltaicas são muito amplos (como foi visto 

no caso de Pirapora), os agentes públicos acabam orientando suas decisões regulatórias em 

prol desses investimentos, sem haver, no entanto, uma avaliação prévia e criteriosa dos reais 

impactos socioeconômicos e ambientais. Merece destaque, também, o fato de que a guerra 

fiscal entre as cidades para atrair investimentos ascende como um fator limitante para o 

município, tendo em vista que a não regulação favorável às empresas pode fazer com que um 

empreendimento, mesmo que com baixos benefícios em termos de desenvolvimento local, 

deixe de ser realizado em um dado município (como visualizado em Pirapora quando surgiu o 

risco da “perda” dessa usina para outra cidade). 

 

Sistematicamente, percebeu-se que em Pirapora o discurso favorável à usina 

contagiou a população local devido a uma série de promessas públicas e privadas para o 

desenvolvimento local. Todavia, o que se espera, na prática, é que tais benefícios, por mais 

que existam em alguma medida, permaneçam bem aquém das expectativas criadas na 

comunidade local.  

 

5.4 Sugestões de Políticas Regulatórias 

 

Analisando-se as experiências internacionais (México e EUA) e nacionais 

(Bahia) em políticas regulatórias para controle de usinas centralizadas de geração 

fotovoltaica, percebe-se que não existem grandes inovações na construção de políticas que 

associem a presença dessas usinas ao desenvolvimento das localidades majoritariamente 

impactadas, ou que estimulem o desenvolvimento econômico local a partir da existência de 

empreendimentos dessa natureza. No limite, o estímulo por parte do Estado para a construção 

dessas usinas se dá principalmente sob uma justificava mais ampla, de garantia de 

diversificação e segurança das matrizes energéticas nacionais, e não sob o pretexto do 

desenvolvimento das áreas efetivamente influenciadas. Mas, vale ressaltar que, em nível local, 

as esperanças em relação a essas usinas são muito grandes. 

 

Desse modo, como destacam a IRENA e CEM (2014), os formuladores de 

políticas regulatórias devem considerar não apenas os benefícios gerais das usinas, mas 
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também seus impactos mais localizados. Dentro desse contexto, destaca-se a importância da 

realização de estudos para mensurar os índices de desenvolvimento, levando em conta 

variáveis macroeconômicas, os números de empregos gerados, o estímulo à cadeia produtiva 

e a atração de outros investimentos, como mecanismo de amparo à tomada de decisões 

regulatórias (IRENA, 2014; CEM, 2014). Trata-se, portanto, do Estado romper com a captura 

muitas vezes exercida pelas empresas, assumindo uma postura ativa na definição de políticas 

para o desenvolvimento. 

 

Simultaneamente, mostra-se importante a coordenação entre os setores 

responsáveis por ordenação dos empreendimentos solares, tendo em vista que o desenho das 

políticas depende de uma visão holística de todo o sistema de controle (IRENA, 2014; CEM, 

2014). Afinal, como observado no Estudo de Caso da usina de Pirapora, o ciclo de vida de 

uma usina solar fotovoltaica perpassa a alçada de inúmeros atores públicos, privados, 

políticos e sociais, uma vez que seus impactos efetivos e potenciais interessam a um grande 

número de indivíduos. Isto posto, sugere-se que as políticas regulatórias em nível federal, 

estadual e municipal sejam, em alguma medida, revistas em território brasileiro. Em âmbito 

federal, recomenda-se que, em primeiro lugar, o modelo de Contrato de Energia de Reserva 

seja repensado, com o intuito de prever, além das condições técnicas de fornecimento de 

energia pela geradora, alguns fatores condicionantes para a construção desse tipo de usina em 

prol do desenvolvimento, como, por exemplo, prever um percentual mínimo de contratação de 

mão de obra local durante a construção, operação e desativação da usina; estabelecer uma 

porcentagem de recursos a serem investidos pelos empreendedores em políticas para a 

sociedade local (diferentes das previstas no licenciamento); e estimular o uso de componentes 

nacionais na fase de construção. Além disso, propõe-se que sejam realizadas Audiências 

Públicas, de iniciativa da ANEEL e das Prefeituras, nos municípios selecionados em leilão 

para receber usinas solares centralizadas, de modo que a população possa contribuir na 

definição da destinação dos recursos privados a serem investidos em programas para o 

desenvolvimento local. 

 

Em nível estadual, sugere-se que sejam discutidas as questões relativas ao fato 

gerador da cobrança do ICMS, de modo que o município gerador de energia elétrica possa ser 

beneficiado, em alguma medida, por sediar empreendimentos de tamanha proporção. Esse 

tipo de discussão já vem sendo realizada no caso das usinas eólicas, e crê-se pertinente que o 

Estado se adiante para otimizar os retornos em termos tributários para as cidades dispostas a 
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receber tais usinas fotovoltaicas. Além disso, recomenda-se a realização de estudos pelos 

órgãos ambientais como meio de definir os reais impactos desse tipo de usina sobre o meio 

ambiente, com o objetivo de melhorar as classificações previstas por lei (um bom exemplo de 

metodologia de classificação é o sistema utilizado na Bahia, que ao invés de considerar a 

potência energética em MW das usinas, assume como variável de classificação a área, em 

hectares, do empreendimento). 

 

Por fim, do ponto de vista municipal, propõe-se que os municípios realizem 

estudos de impacto tributário antes de aprovar as isenções fiscais para as empresas 

responsáveis pelas usinas fotovoltaicas, mensurando quais receitas sofrerão incrementos em 

decorrência da presença desses empreendimentos no município. No mesmo sentido, caso as 

isenções sejam aprovadas, recomenda-se a adoção de uma política regulatória de 

contrapartidas, com a realização de investimentos locais pelas empresas concessionárias de 

serviço público. 

 

Entretanto, vale destacar que, mesmo com a adoção de tais modelos 

regulatórios sugeridos, o desenvolvimento proporcionado por esse tipo de usina ainda será 

reduzido, dadas as características intrínsecas e a natureza desses empreendimentos 

(concentração dos impactos positivos em um curto espaço de tempo e redução dos benefícios 

durante o longo período de operação). Dessa forma, deve ocorrer um melhor alinhamento de 

expectativas entre todas as partes impactadas, com a devida crítica dos discursos políticos, 

reconhecendo as reais potencialidades e limitações das usinas fotovoltaicas centralizadas na 

promoção do desenvolvimento local. Ou seja, apesar de positivas em uma série de aspectos, 

as políticas de estímulo às usinas FV apresentam retornos muito inferiores quando 

comparadas a outras políticas voltadas especificamente para o desenvolvimento local 

(citando, como exemplo, políticas de eletrificação rural, agricultura familiar, 

empreendedorismo local, dentre outras). Por fim, surge como limitação e não entra no escopo 

do presente trabalho a realização de uma análise mais aprofundada e comparativa entre a 

geração centralizada de energia FV e outras políticas de desenvolvimento local (a exemplos 

de políticas de eletrificação rural, agricultura familiar e empreendedorismo local), 

ressaltando-se, todavia, a importância da construção desse tipo de análise em trabalhos 

futuros. 
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6 Considerações Finais 

 

O presente trabalho possuiu, como objetivo geral, identificar e analisar, à luz 

dos modelos regulatórios atualmente vigentes, os impactos ambientais e socioeconômicos 

locais gerados pela instalação de empreendimentos de geração de energia solar fotovoltaica. 

Para isso, foi realizado um estudo de caso de uma usina fotovoltaica que se encontra em 

processo de instalação na microrregião de Pirapora, mais especificamente no próprio 

município de Pirapora. 

 

Nesse sentido, após a revisão teórica sobre a regulação, o histórico do setor 

elétrico brasileiro, a energia solar fotovoltaica e sobre o desenvolvimento, bem como a 

apresentação dos modelos regulatórios do Brasil (em nível federal e estadual) e de outros 

países (México e EUA), no Capítulo 4 foi possível identificar as diversas particularidades, em 

âmbito municipal, que perpassam o planejamento, instalação, operação e desativação de 

usinas dessa natureza. O complexo de usinas de Pirapora foi um dos primeiros 

empreendimentos dessa natureza contratados em território brasileiro, portanto pouco ainda foi 

pesquisado em literatura nacional acerca dos impactos, principalmente socioeconômicos e 

ambientais, desses parques geradores. Além disso, até então pouco se sabia sobre a influência 

desses impactos no desenvolvimento local das comunidades que recebem essas usinas e se o 

modelo regulatório empregado influi, de alguma maneira, nesses resultados. Para tanto, a 

análise das informações coletadas durante o estudo caso (fontes oficiais e visita in loco) 

possibilitou uma ampliação da visão sobre o assunto, já que reuniu impressões sobre os 

impactos, o discurso político e as projeções para futuras políticas regulatórias. 

 

Dentro dessa perspectiva, observou-se que os impactos das usinas 

fotovoltaicas, sejam positivos (em termos socioeconômicos) ou negativos (em termos 

ambientais), concentram-se no período de instalação, quando há uma maior geração de 

empregos, movimentações na economia local, envolvimento social, possibilidade de 

arrecadação tributária e efeitos diretos sobre o meio ambiente (supressão vegetal e 

deslocamento de espécies). A partir da operação, há uma grande retração nesses efeitos, uma 

vez que os postos de trabalho são vertiginosamente reduzidos (além de serem ocupados por 

pessoas de fora da microrregião), cessa a dinamização econômica no local, não são repassados 

valores tributários aos cofres municipais devido à operação da usina e restam ao Estado as 

atividades de fiscalização e controle da execução dos planos de mitigação de impactos sobre o 
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meio ambiente. Desse modo, os efeitos locais da usina duram enquanto as obras estiverem em 

execução (por volta de 1 a 3 anos, geralmente), o que representa um período muito curto de 

tempo quando se olha para os longos prazos de previsão de suprimento (no caso de Pirapora, 

20 anos conforme CER). 

 

Tais efeitos limitados sobre o desenvolvimento local refletem a intenção inicial 

da política regulatória de contratação dessas usinas: garantir uma maior eficiência energética 

para o SIN, diversificar a matriz brasileira e assegurar a atenção às demandas energéticas do 

país. Ou seja, apesar dessa política evidenciar uma estratégia brilhante do Estado de estimular 

as fontes renováveis no país, comprovadamente menos poluentes e com reduzidos impactos 

sobre os recursos ambientais, seu reflexo na melhoria dos indicadores locais de áreas pouco 

desenvolvidas é limitado. Os efeitos da política regulatória, nesse sentido, se somam às 

características intrínsecas desse tipo de empreendimento, intensivo em capital e sem grandes 

efeitos de transbordamento na cadeia produtiva local. 

 

Entretanto, ainda que esse entendimento seja preponderante na esfera federal, à 

medida que se “desce” na escala dos entes federativos (entendendo como nível mais alto a 

União, passando em seguida para os estados e, finalmente, os municípios), maiores são as 

expectativas em relação ao desenvolvimento local proporcionado por essas usinas. Ou seja, 

por mais que os Leilões de Energia de Reserva da ANEEL tenham contratado as 8 (oito) 

usinas em Pirapora com o intuito quase que exclusivo de qualificar e aumentar a segurança do 

SIN de energia elétrica, no município as expectativas sobre os benefícios do empreendimento 

permanecem extremamente elevadas (até mesmo devido aos grandes aportes financeiros 

anunciados). A construção dessas expectativas se relaciona em grande parte com o discurso 

político de sensibilização da população, que diversas vezes superestima intencionalmente – a 

partir de interesses vinculados à lógica da captura regulatória – os pontos positivos da 

existência das usinas e valoriza benefícios que, por vezes, nem sequer existem. Depreende-se, 

portanto, a necessidade de um alinhamento de expectativas entre as partes envolvidas, de tal 

forma que as informações sejam transmitidas com maior veracidade e transparência, 

permitindo a formação de uma opinião pública mais assertiva quanto aos seus objetivos de 

desenvolvimento social.  

 

De qualquer modo, mesmo com todas essas constatações, não se pode 

desconsiderar, de maneira alguma, a importância dessa e de outras usinas para a região Norte 
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de Minas Gerais, por se tratar de um território carente de investimentos e com indicadores 

sociais muitas vezes desfavoráveis. Assim, mesmo que os benefícios se concentrem no curto 

prazo, para a sociedade faz mais sentido receber usinas dessa natureza do que manter grandes 

propriedades, como no caso, destinadas à pecuária e ao plantio de eucalipto, que no limite 

geram ainda menos retornos sociais do que a presença das grandes fileiras de placas 

fotovoltaicas. As grandes usinas solares não representam a “solução” para o desenvolvimento 

do Norte de Minas Gerais, mas, no curto prazo, podem significar a “solução” para a vida de 

algumas pessoas. 

 

Portanto, o presente trabalho representou um esforço introdutório para a 

concepção dos impactos socioeconômicos e ambientais de usinas solares fotovoltaicas de 

geração de energia elétrica, em termos do desenvolvimento local proporcionado por tais 

impactos e à luz dos modelos regulatórios empregados, sendo passível, portanto, de posterior 

aprofundamento investigativo em estudos futuros. O estudo de caso da usina em processo de 

instalação no município de Pirapora ascendeu como bom mecanismo para se compreender tal 

situação, porém, assim como qualquer outro método de pesquisa, apresenta suas limitações. 

Desse modo, temáticas relevantes como a quantificação dos impactos das usinas fotovoltaicas 

(socioeconômicos e ambientais), a comparação detalhada da fonte solar com as outras fontes 

da matriz brasileira, a análise pormenorizada dos modelos regulatórios de outros países, a 

proposição de políticas regulatórias espelhadas em casos de sucesso e a confirmação de 

alguns dos efeitos esperados para o caso de Pirapora (dependentes do início das operações da 

usina) não puderam ser vislumbradas nesse estudo, despontando como oportunidades para 

pesquisas ulteriores. 
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APÊNDICE I - ROTEIRO DE ENTREVISTA (PIRAPORA/VÁRZEA DA PALMA) 

 

Parte 1 – Modelo Regulatório 

 

1- Por que Várzea da Palma/Pirapora foi selecionada para receber as usinas solares 

fotovoltaicas? Como foi esse processo de seleção? 

2- Foi dado algum tipo de benefício fiscal? Quais? Foram determinadas contrapartidas 

para as empresas que recebessem tais incentivos? 

3- Ocorreram Audiências Públicas no município? Como foi a participação/envolvimento 

da comunidade local? 

4- Como foi o envolvimento da Prefeitura/Câmara durante a etapa de licenciamento do 

empreendimento? 

5- Como se deu a participação da Prefeitura/Câmara durante o processo como um todo? 

 

Parte 2 – Impactos das Usinas 

 

6- Qual a importância da usina para o município de Várzea da Palma/Pirapora? 

7- Quais os impactos econômicos, na sua opinião, da instalação de uma usina 

fotovoltaica nos municípios de Várzea da Palma/Pirapora? 

8- Quais os impactos sociais, na sua opinião, da instalação de uma usina fotovoltaica no 

município de Várzea da Palma/Pirapora? 

9- Quais os impactos negativos dessas usinas para os municípios? 

10- Algum ator da sociedade se posicionou de forma contrária ao investimento? 

11- Você gostaria de fazer algum outro comentário ou acrescentar alguma informação? 
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APÊNDICE II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e 

participar da coleta de dados referente ao projeto de monografia de conclusão de curso 

desenvolvido por Lucas Zolini Ruas Martins. Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é 

orientada pelo professor Marco Paulo Vianna Franco, da Fundação João Pinheiro (FJP). 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o 

sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos do estudo, que, em linhas gerais são 

analisar a relação entre investimentos em usinas de geração de energia solar fotovoltaica 

de grande porte - com ênfase no modelo regulatório adotado pelo Estado -  e o 

desenvolvimento local proporcionado por tais investimentos, utilizando os municípios de 

Várzea da Palma e Pirapora como estudo de caso. 

Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas 

estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista 

semiestruturada a ser gravada a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a análise 

dos dados coletados se farão apenas pelo pesquisador e seu orientador. 

Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa entrevista a qualquer 

momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 

constrangimentos. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

 

 

Pirapora/Várzea da Palma, _____ de _____________________ de 2017. 

 

 

 

 

__________________________________              __________________________________ 
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APÊNDICE III - RELATÓRIO DE VIAGEM  

 

Dia 1 (15/05): saída de Belo Horizonte no período da manhã (por volta de 9:00) e chegada em 

Várzea da Palma às 16:00; a viagem demorou mais do que o previsto devido às condições 

climáticas (chuva na maior parte do trajeto) e a um acidente na estrada (que obrigou a 

realização de um desvio de 2 horas na rota inicial). Após a chegada no município, instalei-me 

em um hotel da região central da cidade e adiantei algumas ligações para contatos relevantes 

na cidade. Não foram feitas entrevistas nesse dia pois o expediente da Prefeitura e da Câmara 

Municipal era de 7:00 às 13:00.  

 

Dia 2 (16/05): na parte da manhã visitei a Prefeitura, a Câmara Municipal e a Secretaria de 

Obras de Várzea da Palma. Realizei o pré-teste, fiz as alterações necessárias no questionário e 

apliquei 4 (quatro) entrevistas nesses órgãos, além de conversar informalmente para tentar 

extrair outras informações. Na parte da tarde visitei a região em que se pretende instalar uma 

usina fotovoltaica em Várzea da Palma. O terreno possui pouca vegetação e aparentava ser 

utilizado como pastagem. Se mostra necessário aguardar os resultados dos leilões para que se 

possa obter mais informações. 

 

Dia 3 (17/05): na parte da manhã viajei para Pirapora e visitei a Prefeitura e a Câmara 

Municipal. Realizei 3 (três) entrevistas nesses órgãos e também conversei informalmente. 

Além disso, obtive uma série de documentos da câmara (atas das seções de discussão, 

projetos de isenção fiscal e outros documentos), o que ajudou bastante na realização do estudo 

de caso. Durante a tarde realizei uma visita na usina e conversei com diversas pessoas 

responsáveis pelas obras do empreendimento. A visita foi ótima e sem dúvidas contribuiu de 

forma ímpar para a consecução dos objetivos do presente trabalho. Além disso, durante a 

visita foi elaborado um relatório fotográfico. 

 

Dia 4 (18/05): viagem de volta para Belo Horizonte no período da manhã. Cheguei à capital 

por volta de 12:00 e a viagem correu bem. 

 

 

 


