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Introdução - Tempo de expectativas e de impasses  

 

A ideia de natureza é construída por nós, humanos, ao longo do tempo, das gerações e 

de seus interesses imediatos. Nessa elaboração, devemos colocar que a reflexão sobre a 

natureza é uma reflexão sobre o próprio ser humano, como esse se organiza em sociedade e a 

forma como esta sociedade se apropria e percebe o ambiente com o qual se relaciona. Nesta 

perspectiva, o elo entre meio ambiente e desenvolvimento se mostra presente na trajetória das 

relações do ser humano com o mundo natural na passagem do século. 

Pensar o Brasil na última década dos novecentos é se deparar com um Estado que 

deveria transmutar-se em democracia e incorporar as demandas sociais internas e das relações 

internacionais, dentre elas a do desenvolvimento sustentável. Conceito que traz consigo a 

questão do uso dos recursos naturais, pois estes são a base para a evolução do sistema de 

produção, do processo de acumulação, progresso técnico e elevação da produtividade e da 

força de trabalho e também da satisfação das necessidades humanas, da sobrevivência à 

fruição estética. 

Sobre o vínculo desenvolvimento e recursos naturais, vamos recordar que a discussão 

do conceito desenvolvimento sustentável, encaminhada na política internacional a partir das 

discussões preparatórias da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, 

realizada em 1972, é uma reposta à escassez dos recursos geradores de energia, em específico 

a fomentada pela falta de acesso dos países industrializados do Ocidente ao petróleo 

produzido pelos Estados Árabes. Nos anos 1990 a discussão parte da problematização da 

intensificação da poluição industrial, particularmente a gerada pela queima de combustíveis 

fósseis ao longo do último quarto do século XX.  
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Sede da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

Rio 92, realizada em junho de 1992, no Rio de Janeiro, o Brasil, país rico em recursos 

naturais, foi arena em potencial para o desenho de novas possibilidades na relação ser humano 

e mundo natural. Congregando no Riocentro e no Aterro do Flamengo líderes de Estado e 

representantes da sociedade civil, neoliberalismo e diversidade cultural. A cidade do Rio de 

Janeiro teve sua dinâmica urbana transformada a partir da cúpula mundial, passando por obras 

que se sucederam, e se sucedem, com a demanda por abrigo a eventos de identidade similar, 

simbolizando a visibilidade internacional do Brasil. 

O Rio de Janeiro fora a janela pela qual se olhava a disponibilidade de recursos 

naturais presentes no território brasileiro. Um olhar que alcançava ao Norte a floresta 

amazônica, sua diversidade biológica e disponibilidade de recursos geradores de energia. De 

maneira que a conferência foi estratégica para a política internacional brasileira, pois 

posicionou o país como responsável pela conservação de recursos naturais relevantes para a 

manutenção de uma economia global em um momento de crise ambiental.  

Interessante observar que a disponibilidade brasileira de recursos energéticos, 

principalmente a água, contrasta com o esgotamento progressivo da base de recursos naturais 

e redução da capacidade de recuperação dos ecossistemas observados em outros lugares do 

mundo. O que define a crise ambiental também como uma crise político institucional, pois o 

esgotamento dos recursos abala os sistemas de poder criados para a posse, distribuição e uso 

destes (GUIMARÃES, 1992).  

Nos dez anos entre a Rio 92 e a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 

realizada no ano de 2002, em Joanesburgo, na África do Sul, o acesso aos recursos naturais 

geradores de energia no Brasil passou por políticas de reajustes para as concessões de geração 

e distribuição, a demanda crescente levou a medidas de conservação da energia, houve 

oscilações financeiras nos programas de exploração do petróleo e de incentivo ao álcool 

combustível, bem como tentativas de regulação ambiental no setor de construção de 

hidrelétricas e termelétricas. 

Transformações encaminhadas pelas mudanças no setor produtivo, na inserção do país 

em uma economia globalizada, na trajetória política do Brasil e na discussão do 

desenvolvimento sustentável que obrigou a imposição de limites ao crescimento mediante o 

controle da demanda dos recursos naturais ou manejo da oferta. Características que refletem 

na relação entre tecnologia e meio ambiente.  
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Desenvolvimento sustentável e recursos naturais geradores de energia 

 

A crise do petróleo levou à discussão sobre a necessidade de se buscar fontes 

alternativas de energia, como a energia eólica, a solar, a maremotriz, a hidrelétrica e a gerada 

por biomassa. O Brasil respondeu a esta conjuntura político-econômica com a criação do 

Programa Nacional do Álcool – PROÁLCOOL (1975) e com a construção de grandes usinas 

hidrelétricas, como a de Itaipu (1975-1982). O etanol, uma fonte alternativa de energia, 

também se apresentava menos poluente, quando considerado as emissões de gases de efeito 

estufa gerados pela queima do combustível, contribuindo para a redução da poluição da 

atmosfera.  

Poluição do ambiente e os seus riscos para a conservação dos recursos naturais são 

temas discutidos pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - 

CMMAD, que entre 1983 e 1986 elabora o conceito desenvolvimento sustentável. As 

mudanças institucionais propostas por esta comissão diziam respeito à responsabilização das 

agências nacionais, econômicas e setoriais pela formulação de políticas, programas e 

orçamentos de apoio ao desenvolvimento econômico ecologicamente sustentável (PEGUIM, 

2015).  

No relatório preparado em decorrência da CMMAD, intitulado Nosso Futuro Comum, 

publicado no Brasil em 1987, os recursos naturais geradores de energia foram apresentados 

como parte do Desafio Comum, em específico, o das opções energéticas para o meio ambiente 

e o desenvolvimento. Para obtenção do desenvolvimento sustentável, recomendava-se aos 

Estados membros da ONU: o aumento dos suprimentos de energia; a elaboração e aplicação 

de medidas que visassem à conservação e ao rendimento energético de modo a minimizar o 

desperdício de recursos primários e que levassem em consideração os riscos à segurança da 

saúde pública; e a proteção da biosfera por meio da prevenção da poluição (CMMAD, 1988).  

O uso dos recursos naturais pelos Estados deveria ser precedido da sua conservação 

para as gerações futuras, viabilizada por meio de padrões de monitoramento e divulgação da 

qualidade e uso dos recursos naturais (CMMAD, 1988). A minimização dos impactos sobre a 

qualidade do ar, da água e de outros recursos e elementos naturais, a fim de manter a 

integridade global do ecossistema, são postos como elementares ao desenvolvimento 

sustentável, mas também ao crescimento econômico. Pilares para o uso dos recursos naturais 

lançados como princípios a serem seguidos na política internacional na ocasião da Rio 92.  
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O estabelecimento de regimes ambientais internacionais trouxe a tona o papel das 

riquezas naturais das nações como um dos aspectos determinantes no processo de 

desenvolvimento (GUIMARÃES; BEZERRA, 2011). Em um mundo pós Guerra Fria, a Rio 

92 tinha o objetivo de promover a aliança entre o desenvolvimento econômico e a 

conservação ambiental, ideal incluso no conceito desenvolvimento sustentável, e promover o 

estabelecimento de acordos internacionais que mediassem as ações antrópicas, ou seja, as 

ações humanas, no ambiente (PEGUIM, 2015).  

A Comissão Interministerial Brasileira para Preparação da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CIMA apresentou no relatório O Desafio 

do Desenvolvimento Sustentável um mapeamento da situação da matriz energética brasileira 

no período, sua evolução e suas implicações ambientais. Quanto ao setor energético, são 

abordados os recursos petróleo, gás natural, energia hidroelétrica, lenha, carvão mineral e 

biomassa, dando ênfase para o PROÁLCOOL.  

No Brasil de 1992 estava em curso uma transformação tardia provocada pela chegada 

da onda neoliberal nos anos 1990. As reformas iniciadas com Fernando Collor foram 

ampliadas com Fernando Henrique Cardoso. Contexto no qual o investimento e a 

administração do setor energético brasileiro se abriram para a iniciativa privada. Momento em 

que as democracias latino-americanas eram limitadas e os problemas econômicos impactavam 

negativamente as variáveis sociais (SALINAS,1995).  

Quando olhamos para as questões energéticas brasileiras, observamos que o consumo 

de eletricidade aumentou em razão da eletrificação crescente do país e da instalação de 

indústrias eletro-intensivas. Colidindo com o desafio de diminuir a emissão de poluentes sem 

reduzir a atividade econômica, vide Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, de 1992, aprovada pelo Congresso Nacional mediante decreto em 1994 e promulgada 

em 1998 1. 

O setor elétrico sofreu um processo de desestatização seguido da flexibilização do 

monopólio estatal do petróleo. A partir de 1995, a produção e distribuição de energia no 

Brasil foram vinculadas aos chamados “leilões de energia”, que foram a partir de então 

administrados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL que tinha então por 
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finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal 2.  

Há a suspensão do incentivo ao reflorestamento. Retomado intermitentemente na 

primeira metade da década, aumentando a quantidade de lenha retirada das florestas nativas 

para a geração de energia e ao mesmo tempo abrindo espaço para associações de recuperação 

florestal geralmente ligadas à indústria siderúrgica e que geravam sua energia a partir de 

biomassa (LEITE, 2014). 

No final dos anos 1990 o país passou por um colapso físico do sistema elétrico em 

consequência da redução da capacidade dos reservatórios das hidrelétricas, principalmente na 

região Norte e Sudeste. O que levou ao racionamento de energia e demandou políticas de 

conservação de energia. O Estado passou então a investir na exploração de petróleo e gás, de 

maneira que a Petrobrás integrou o sistema de geração de energia elétrica. Há também o 

aumento da energia gerada a partir da queima do bagaço da cana de açúcar (LEITE, 2014). 

Esse cenário de crise está relacionado a uma política estatal internacional no âmbito da 

América Latina de disponibilidade de recursos e menores restrições ambientais com o 

objetivo de atrair a transferência de indústrias. O afluxo de empresas para os países em 

desenvolvimento gerava uma maior demanda para os sistemas de geração de energia, 

aumentando a pressão sobre os Estados afim de que alcançassem a segurança energética. 

Consequentemente houve maior pressão sobre os recursos naturais geradores de energia 

(ALBAVERA, 1995). 

Esse processo de internacionalização e privatizações dos anos 1990, com maior 

abertura para as empresas detentoras das mudanças tecnológicas é acompanhado de 

questionamento da vida útil e da sustentabilidade ambiental dos processos de exploração. Os 

Estados estariam incorporando em suas políticas ações que viabilizassem um 

desenvolvimento em bases sustentáveis? A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, em 2002, se configura para o Brasil como uma 

oportunidade para examinar o cumprimento e a implementação dos acordos 

firmados, reavaliar os padrões de consumo, incentivar o uso de energias renováveis 

e a transferência de tecnologias e o fomento de programas e instituições ambientais 

(DUARTE, 2003: 54).  

O Brasil apresentou em Joanesburgo a Iniciativa Brasileira de Energia. Foi proposto 

elevar a meta da parcela de fontes renováveis na matriz energética mundial de 6% para 10%, 
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até 2010. Sugeriu-se que aqueles países que não atingissem as metas poderiam adquirir 

créditos daqueles que a tivessem excedentes (GOLDEMBERG, 2002). Mesmo não aprovada 

na íntegra, devido à pressão dos países produtores de petróleo e dos grandes consumidores de 

energia de origem fóssil, o Brasil passou a ser visto como Estado propositor de políticas 

energéticas em consonância com os princípios de redução dos gases de efeito estufa 

(DUARTE, 2003). 

Na Declaração de Joanesburgo sobre o Desenvolvimento os Estados participantes, 

entre eles o Brasil, assumem “a responsabilidade coletiva de fazer avançar e fortalecer os 

pilares interdependentes e mutuamente apoiados do desenvolvimento sustentável - 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental - nos âmbitos 

local, nacional, regional e global” (ONU, 2002). Com o apoio das “instituições multilaterais 

mais eficazes, democráticas e responsáveis” (ONU, 2002).   

A Declaração de Joanesburgo reflete a esperança depositada no multilateralismo para 

a efetivação de uma agenda social global. Ideal que se colocava frente a um mundo em 

globalização, fragmentado e diversificado e que passava por um momento descendente na 

curva de cooperação internacional (DUARTE, 2003). 

No entanto, com a descoberta do Pré-sal, em 2007, e a opção do Brasil por sua 

exploração e refino, a promessa de redução de gases de efeito estufa acordadas na Rio92 e 

estabelecidos no Protocolo de Quioto, ratificado pelo país em 2002 3, é preterida em nome do 

crescimento econômico do Estado. O início da exploração “significava a possibilidade de 

retomar a política econômica desenvolvimentista no Brasil” (MARTINEZ; COLACIOS, 

2016: 147). Mas “também alterou o caminho brasileiro rumo à sustentabilidade ambiental, 

principalmente no que diz respeito à sua matriz energética” (MARTINEZ; COLACIOS, 2016: 

147).  Os autores observam: 

 Os anos de incentivo às hidrelétricas e o programa do Álcool (Proálcool) haviam 

posicionado o Brasil entre os países adeptos das fontes alternativas em sua matriz 

energética e que diminuíam, ainda que timidamente, a sua dependência dos 

combustíveis fósseis. O Pré-sal altera essa realidade. As imensas reservas 

realinham o Brasil entre aqueles países que estão na dependência do petróleo e no 

jogo econômico mundial (MARTINEZ; COLACIOS, 2016: 147). 

 

 

 

 

                                                           
3 Decreto Legislativo nº144, de 2002. 
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Considerações finais - Características gerais da relação entre Estado e recursos naturais 

 

Nestas breves páginas observamos que pensar o Brasil entre 1992 e 2002 é fazê-lo 

considerando o desafio latino-americano de estabilização da economia, incorporação de 

intercâmbio tecnológico, modificação do papel do Estado na gestão dos recursos naturais e 

busca pela construção de uma visibilidade internacional na politica ambiental.  O Brasil, país 

em desenvolvimento, teve na Rio 92  uma oportunidade de construção de uma visibilidade 

política positiva, porém em meio à pressão internacional sobre sua flora, fauna e território. 

Observando as características do Estado brasileiro quanto à relação desenvolvimento 

sustentável e recursos naturais, podemos dizer que há uma (1) “priorização do crescimento 

econômico e da industrialização sobre a conservação e o uso racional de recursos naturais”; 

seguido de uma (2) “consideração de problemas ambientais de acordo com os preceitos de 

soberania e segurança nacional” (GUIMARÃES; BEZERRA, 2011: 89).  Contexto no qual 

água, biomassa e petróleo podem ser compreendidos como recursos geradores de energia 

utilizados pelo Estado brasileiro como alavancas para o seu crescimento por vezes 

considerando, por vezes não, o debate sobre desenvolvimento sustentável. 
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