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RESUMO  
O trabalho objetiva analisar o Programa de Incentivo ao 
Desenvolvimento de Energias Limpas- PROPIDEL, instituído por meio da 
Lei Estadual n. 6.901/2016, no estado do Piauí. Fomentar-se-á a 
discussão sobre a participação do estado do Piauí enquanto relevante 
player para a aderência de projetos e iniciativas de energias sustentáveis 
e desenvolvimento social, o que leva à seguinte pergunta norteadora: 
“Em que medida o Programa Piauiense de Incentivo ao 
Desenvolvimento de Energias limpas- PROPIDEL incentiva a participação 
comunitária na diversificação da matriz energética limpa no Estado do 
Piauí?”. Recebido com entusiasmo, como contradiscurso, a implantação 
e adequação institucional à receptividade de grandes empresas 
energéticas encontra críticos em razão de seu modus operandi não 
participativo e demandante de terras. Em termos metodológicos, optou-
se pela pesquisa qualitativa, operacionalizando-se através de análise 
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bibliográfica e documental (notícias jornalísticas, normativas estaduais 
e clipping do sítio virtual do Governo do Estado do Piauí). 
 
Palavras-chave: PROPIDEL. Energias renováveis. Piauí. 
 

ABSTRACT 
The work aims to analyze the Incentive Program for the Development of 
Clean Energies - PROPIDEL, established through State Law n. 6,901/2016 
in the state of Piauí. The discussion on the participation of the state of 
Piauí as a relevant player for the adherence of sustainable energy and 
social development projects and initiatives will be promoted, which 
leads to the following guiding question: "To what extent does the Piauí 
Incentive Development Program of Clean Energies- PROPIDEL 
encourages community participation for the diversification of the clean 
energy in the State of Piauí?”.Received with enthusiasm, as a counter-
discourse, the implementation and institutional adaptation to the 
receptivity of large energy companies is criticized because of its modus 
operandi not participatory and land claimant. In methodological terms, 
qualitative research was chosen, operationalized through bibliographic 
and documental analysis (journalistic news, state regulations and 
clipping from the virtual site of the Government of the State of Piauí). 

 
Keywords: PROPIDEL. Renewable energy. Piauí. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como cerne a adesão política a fontes energéticas sustentáveis 

no estado do Piauí e a utilização de políticas públicas para concretização do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - consagrado no art. 225 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) - em perspectiva local e sob a vertente social. A ênfase, em termos de 

delimitação da pesquisa, é no Programa de Incentivo ao Desenvolvimento de Energias Limpas- 

PROPIDEL (PIAUÍ, 2016), instituído por meio da Lei Estadual n. 6.901/2016. Objetiva-se a análise 

em perspectiva normativa, bem como perquirir os pontos de melhoria do Programa- com fulcro 

na operacionalização da inclusão comunitária nos processos de transição de matriz energética.  

Em âmbito estadual, o art. 246 da Constituição do estado do Piauí põe relevo à 

exploração dos serviços e instalações de energia elétrica e ao aproveitamento energético dos 

cursos de água no território piauiense, levando em consideração os usos múltiplos, o controle 

das águas, a drenagem e o aproveitamento das várzeas. Efetivando essa diretriz, advinda das 

Constituições federal e estadual, a Lei Estadual n. 6.901/2016 introduziu políticas como o 

tratamento prioritário em contratos de aquisição de energia elétrica para concessão de 
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licenciamento ambiental e incentivos fiscais de isenção de ICMS para geração distribuída de 

energia (PIAUÍ, 2018). 

Do exposto, parte-se da seguinte pergunta norteadora: “Em que medida o Programa 

Piauiense de Incentivo ao Desenvolvimento de Energias limpas- PROPIDEL incentiva a 

participação comunitária na diversificação da matriz energética limpa no Estado do Piauí?”. 

Para apontar caminhos a essa pergunta, a estratégia analítica do trabalho é interdisciplinar e 

perpassa a discussão sobre a importância da inclusão de investimentos estatais “verdes” em 

pequenas produções rurais, bem como que os gestores considerem, na tomada de decisões, as 

comunidades tradicionais e seus saberes quando da instalação de grandes projetos energéticos.  

A atualidade do tema decorre da importância da energia enquanto vetor de 

desenvolvimento socioeconômico e atravessa a atuação do Estado como ator estratégico nos 

processos de transformação social, perquirindo os impactos da adesão governamental ao 

fomento de iniciativas energéticas sustentáveis. Diferencia-se de trabalhos com o mesmo 

objeto de estudo, ainda, em razão do desenho de pesquisa centrado no estado do Piauí, 

especificamente nos anos posteriores a regulamentação do PROPIDEL (2016-2021), bem como 

por sua perspectiva teórica que congloba saberes em Políticas Públicas, Ciência Política e Direito 

Ambiental.  

Meios para os fins colimados é a divisão do trabalho em três tópicos específicos. 

Primeiramente, discorre-se sobre a necessidade de diversificação da matriz energética 

brasileira para efetivação de mandamentos constitucionais e corporificação, em sede local, dos 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável onusianos. No segundo tópico, passa-se à 

discussão sobre a institucionalização de Programas sustentáveis a nível federal para, ato 

contínuo, expor a cristalização normativa do fomento a novas vias energéticas no Piauí, através 

do PROPIDEL. Isto feito, ressalta-se, no derradeiro tópico, a necessidade das políticas públicas 

“verdes” se operacionalizarem através de um novo modelo de desenvolvimento pautado na 

participação comunitária e no respeito às populações tradicionais. 

Em termos metodológicos, o trabalho utiliza de pesquisa qualitativa, exploratória e 

descritiva, utilizando-se do levantamento de dados enquanto técnica de pesquisa. Cabe 

destacar, portanto, que a viabilidade da pesquisa decorre de análise bibliográfica e documental 

(notícias jornalísticas, normativas estaduais e clipping do sítio virtual do Governo do Estado do 

Piauí). 
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2 DA NECESSIDADE DE DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA: ANÁLISE EM 
PERSPECTIVA LOCAL 
 

A análise da adesão política a práticas sustentáveis ultrapassa a perspectiva normativa. 

A relevância e transversalidade dos problemas causados pela utilização de matrizes energéticas 

poluentes (como exemplo as derivadas do petróleo), pela liberação de Gases de Efeito Estufa 

(GEEs) e pela insustentabilidade da matriz energética brasileira, composta majoritariamente 

por usinas hidroelétricas e térmicas, demandam soluções também plurais e que considerem a 

efetividade das diretrizes encampadas nas leis (CAMPÊLO, 2016).  

As fontes renováveis de energia, sobretudo a produção de energia solar fotovoltaica e 

eólica, são ferramentas importantes para reduzir a emissão de gases poluentes com intuito da 

completa descarbonização - processo de transição energética global para abandonar o uso de 

combustíveis fósseis através das energias limpas.  Assim sendo, o rol de modalidades que se 

apresentam enquanto sustentáveis é relativamente amplo.  

A hidroeletricidade, embora renovável, apresenta enquanto vulnerabilidade a 

irregularidade pluviométrica e a vazão dos cursos d’água, palco de constantes problemas 

sociais. Parques eólicos, por sua vez, podem ser iniciativas importantes no litoral e no interior 

do Nordeste ao conglobar políticas de gestão de recursos e desenvolvimento regional (SIMAS; 

PACCA, 2013), mas demandam custos de oportunidades de difícil viabilidade em pequenas 

propriedades e empreendimentos. Já a via solar, que também apresenta menores custos 

ambientais e menor demanda de terras em comparação com as opções anteriores, tem como 

potencialidade a microgeração, operacionalizável para um maior número de lares, enquanto 

alternativa a vias energéticas de potencial hídrico. 

Em E. F. Schumacher (2011) desnuda-se a necessidade de entender o sistema, e, em 

nosso objeto de estudo, o sistema de fornecimento de energia, enquanto encarnação de 

atitudes microscopicamente consideradas, revelando-se a importância do fator humano ou 

comunitário que a economia circule também para solucionar os dilemas sociais concretos.  

Imbuído dessa preocupação, Marcel Bursztyn (2020) defende uma revolução 

socioenergética que transforme beneficiários “passivos” de programas governamentais em 

produtores ativos de energia fotovoltaica, por meio de uma inclusão ecoprodutiva que promova 

a diminuição do êxodo rural pari passu à redução dos gastos e economia de investimentos na 

construção de hidrelétricas.  
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Em uma incursão onusiana de proteção dos direitos humanos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e à dignidade da pessoa humana, a Agenda 2030 da Organização 

das Nações Unidas (ONU) corporifica um plano de ação que indica 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - os ODS - e 169 metas, com foco na erradicação da pobreza e 

promoção de vida digna para todos os seres humanos de forma sustentável. A ODS nº 7 elenca 

como meta, até 2030, alterar a matriz energética global, privilegiando as energias limpas 

acessíveis.  

Ao encontro dessa meta, segundo a Secretaria de Estado e Planejamento do Piauí 

(ANDRADE, 2019), o Piauí torna-se o terceiro maior gerador de energia eólica do Brasil, 

contando com 60 parques eólicos em operação, um deles em vias de tornar-se o maior da 

América do Sul, nos municípios de Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio. 

Ademais, a maior usina fotovoltaica sul-americana foi inaugurada em São Gonçalo do Gurguéia 

– PI (2020) com capacidade de geração de 608 MW e tecnologia bifacial (DIAS, 2021).  

Não obstante os avanços em termos de elastecimento da matriz energética piauiense, 

as barreiras socioeconômicas ainda dificultam a operacionalização das iniciativas em pequenas 

propriedades, em razão dos altos custos iniciais e retorno gradual, assim como em razão da 

necessidade de amplificação dos investimentos governamentais (DA SILVA JUNIOR; COSTA; DE 

MORAES, 2020). É o que passaremos a analisar nos próximos tópicos.  

 

3 DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PIAUIENSE DE INCENTIVO AO 
DESENVOLVIMENTO DE ENERGIAS LIMPAS (PROPIDEL): INICIATIVAS ANTERIORES E 
CRISTALIZAÇÃO NORMATIVA 

 

Como visto, o art. 225 da Carta Magna consagra o direito fundamental e humano ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também o artigo 174 da CRFB/88 versa sobre os 

princípios gerais da ordem econômica, consagrando o Estado como agente normativo regulador 

da economia através das funções de fiscalização, incentivo e planejamento - determinantes 

para o setor público e indicativas para o setor privado. A exploração das fontes renováveis de 

energia, das quais são exemplos as fontes solar e eólica, relaciona-se ainda ao art. 175 da Carta 

Constitucional, que delineia a prestação de serviços públicos, seja de forma direta, seja por 

meio de delegatários.  
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Com esses dispositivos, o texto constitucional fortifica o princípio da obrigatoriedade da 

intervenção estatal em matéria ambiental, sobretudo no seu § 1º em que estabelece as 

diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, 

instrumentalizadas por meio dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento.  

Para concretização da diretriz constitucional supramencionada, a Agência Nacional de 

Energia Elétrica- ANEEL (Lei n. 9.427/96) realiza a regulação da exploração das vias de energia 

alternativa, tendo gestado, através da Resolução Normativa nº 482 (ANEEL, 2012) o sistema de 

compensação de energia e net-metering. Essas alterações regulamentares promoveram 

significativa evolução no número de unidades consumidoras com painéis solares fotovoltaicos 

participantes do sistema compensatório de energia, embora esse número em 2017 

representasse ainda 0,01% das unidades consumidoras (PIAUÍ, 2018).  

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, estatuído 

através da Lei nº 10.438/2002, em âmbito federal, representou outra tentativa governamental 

de promover a diversificação da matriz energética brasileira (BRASIL, 2002). 

Para além da preocupação com as condições climáticas e ambientais, os interesses 

econômicos despontam no Programa, que, ao garantir contratação pela Eletrobrás pelo período 

de 20 anos, concedeu um cenário favorável à iniciativa privada nacional para o comércio de 

energia elétrica advinda de recursos renováveis. Com essa linha de raciocínio, Dutra e Szklo 

(2008) defendem que a centralidade das mudanças institucionais “verdes” utiliza-se da retórica 

da sustentabilidade para mercantilização de recursos em detrimento de uma efetiva 

participação comunitária. 

Feita essa breve digressão das principais iniciativas federais e do arcabouço normativo 

em matéria de energia sustentável, o trabalho volta-se, de forma específica, ao Programa 

Piauiense de Incentivo ao Desenvolvimento de Energias limpas- PROPIDEL, elaborado e 

fomentado pelo estado do Piauí.  

O Programa Piauiense de Incentivo ao Desenvolvimento de Energias Limpas- PROPIDEL 

(Lei Estadual n. 6.901/2016) colmata o interesse já exposto na Constituição Estadual do Piauí - 

PI (art. 246) . Possui como finalidade promover e incentivar a produção e consumo de energia 

de fontes renováveis, contribuindo com o desenvolvimento sustentável. Assim, para os fins do 

PROPIDEL, são consideradas energias renováveis: a energia elétrica de fonte solar, eólica, 
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biomassas, biogás e hidráulica gerada em Centrais de Geração Hidrelétrica – CGHs e Pequenas 

Centrais Hidrelétricas – PCHs.  

O Programa inclui a criação, execução e fomento de projetos de cooperação técnica-

científica, formação e capacitação de recursos humanos, bem como de apoio à pesquisa, com 

elastecimento da oferta de cursos tecnológicos e de especialização em atividades para os 

processos de produção de bens e serviços referentes ao setor de energia renovável (PIAUÍ, 

2016). Para tanto, conta com a articulação das secretarias estaduais da Mineração, Petróleo e 

Energias Renováveis, de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Fazenda, de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, Infraestrutura, Planejamento e a Concessionária de Distribuição 

de Energia Elétrica. 

A legislação promove especial relevo a ações e projetos de interesse do setor de energia 

renovável que, nos termos do art. 7º da Lei Estadual n. 6.901/2016 (PIAUÍ, 2016), promovam 

ganhos de eficiência energética e sustentabilidade nas edificações. As iniciativas devem ainda 

envolver parcerias que contemplem apoio à pesquisa, promovam a aproximação entre o setor 

produtivo e as universidades, devendo ampliar a capacidade de inovação e competitividade do 

Estado para, na dicção da norma, transformar conhecimento em negócios. 

Para Sebastião Patrício Mendes da Costa e Emmanuel Rocha Reis (2019) o Programa, 

que alberga linha de financiamento específica aos empreendimentos de energia renovável, 

posiciona o Estado como ator estratégico nos processos de transformação social e o uso da 

energia eólica e fotovoltaica piauiense. Para os autores, no entanto, a vertente econômica não 

pode suplantar a participação comunitária do Programa.  É o que reiteram no seguinte excerto, 

ao versar sobre o requisito de adequação dos empreendimentos à realidade das comunidades 

ali residentes: 

 
A discussão da implantação normativa de forma conjugada, traz à baila diretrizes 
sociojurídicas econômicas da energia eólica piauiense, que visam coadunar o avanço 
tecnológico com a proteção do local recebedor da energia renovável, passando 
primeiramente pela proteção dos conhecimentos tradicionais da região recebedora 
do empreendimento, diante do reflexo constitucional não restrito da presente 
proteção. (COSTA; REIS, 2019, p. 134). 

 
Para além da participação comunitária e respeito aos povos situados na área na qual os 

empreendimentos serão construídos, outra faceta da operacionalização do Programa é a 

viabilidade de um grande número de beneficiários, através dos incentivos fiscais ambientais. 

Em seu art. 5º, a Lei instituidora do Programa alberga a possibilidade de financiamento de 
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iniciativas verdes por meio de linhas de crédito, que podem atingir microempreendedores e 

considerar os conhecimentos tradicionais das áreas afetadas.  

Tal previsão pode auxiliar iniciativas de acesso à água por meio de sistemas 

fotovoltaicos, já que, em consonância com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (SEMAR), o semiárido piauiense é rico em lençóis freáticos capazes de catapultar a 

agricultura familiar. A escolha pela via fotovoltaica já é uma realidade em projetos coordenados 

pela Obra Kolping e Embrapa Meio Norte, apresentando ganhos em produtividade de 

comunidades rurais do semiárido piauiense (OLIVEIRA; LIRA; DE MORAES, 2018).  Essas 

iniciativas demonstram a possibilidade de equacionalização dos interesses sociais econômicos 

para renovação da matriz energética, sobretudo a via eólica.  

 

4 ENTRE SUSTENTABILIDADE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: DA EQUACIONALIZAÇÃO DOS 
INTERESSES SOCIAIS E ECONÔMICOS EM MATÉRIA DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

 

A estruturação do arcabouço normativo estadual em matéria de sustentabilidade deve 

equacionalizar interesses sociais para além dos econômicos, com a exploração socioambiental 

dos recursos. Ainda em 2014, Peter Diamandis anunciava a diminuição do custo dos painéis 

solares e acréscimo de eficiência dos mecanismos de armazenamento de energia, o que 

promoveria a democratização da produção de energia neutra em carbono (FORBES, 2014). Esse 

cenário, no entanto, ainda está longe de tornar-se realidade. Em verdade, políticas públicas 

setoriais por vezes são excludentes, privilegiando Parcerias Público Privadas e o 

entrincheiramento de grandes empresas nos territórios produtores, em detrimento das 

comunidades locais.  

 José Auricélio Gois de Lima (2019) alerta para a natureza contraditória da 

territorialização da produção de energia eólica no Nordeste do Brasil. Para o autor, a disputa 

territorial promovida pelos grandes projetos eólicos, a temporariedade da geração de 

empregos na fase de instalação dos projetos e a parca participação na comunidade local na 

deliberação sobre as iniciativas revelam que a “movimentação de capitais encontra no setor de 

energia eólica uma nova fronteira de continuidade à espiral de acumulação, cuja característica 

se apresenta com tendência à centralização e à concentração de investimentos” (LIMA, 2019, 

p. 396). Denunciando essa coerência estrutural para a acumulação de capital, para o autor, em 

programas como o PROPIDEL: 
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Toda uma coerência estruturada foi criada, tendo o Estado servido como o principal 
agente indutor, incentivando a participação de agentes econômicos nacionais e 
estrangeiros, garantindo a compra da energia e se tornando ele mesmo o principal 
cliente. Proporcionou o apoio infraestrutural, logístico e fiscal, e se tornou o grande 
“fiador”, ao garantir a maior parte do financiamento dos investimentos privados. O 
Estado, nesse sentido, oportunizou a abertura de uma fronteira que se transformou 
em um novo campo de possibilidades de acumulação de capital, ao passo que 
forneceu garantias de rentabilidade de um projeto de desenvolvimento baseado na 
exploração de um recurso natural, flexibilizando as normas de regulamentação 
ambiental da atividade. (LIMA, 2019, p. 398). 

 

Sob mesma motivação prática, Bursztyn (2020) defende a geração de energia solar por 

famílias na região semiárida do Nordeste brasileiro, haja vista que a eleição desse modelo de 

produção integra, para essas populações, as seguranças hídrica, energética e alimentar. Por 

conseguinte, o padrão tecnológico dos empreendimentos eólicos tornariam-se inviáveis na 

escala das pequenas unidades familiares brasileiras, o que alavancaria a via fotovoltaica, por 

sua capilaridade maior e probabilidade de afetação de pessoas por KW gerado (BURSZTYN, 

2020).  

Em mesmo sentido, para Pompermeyer e Dantas (2018) a energia fotovoltaica é atrativa 

do ponto de vista do microgerador, em razão da diminuição dos preços dos equipamentos. 

Dentre os autores que sustentam o caráter democrático da via eólica, o fazem em razão da 

ascensão dessa modalidade de energia sustentável ao longo dos últimos anos. Nessa tônica, 

para Moana Simas e Sérgio Pacca (2013), os custos iniciais que conferiam à energia eólica um 

viés restritivo foram parcialmente superados com a crise financeira de 2008-2009 que, ao 

desaquecer mercados tradicionais na Europa e na América do Norte, abriu espaço para 

mercados como o brasileiro.  

Feitas as considerações acerca do dissenso entre a participação comunitária nas vias 

eólica e fotovoltaica, o pilar do trabalho volta-se, não a via eleita, dentre aquelas consideradas 

sustentáveis e renováveis, mas a necessidade de, em havendo sido cristalizada a opção 

legislativa estatal pelo fomento de energias limpas no estado do Piauí, essa opção privilegiar as 

comunidades nas quais os empreendimentos serão inseridos e o incentivo à capilaridade e 

difusão horizontal dos incentivos, sob pena de esvaziar os propósitos socioambientais em 

intuitos meramente mercantilistas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Em vias de conclusão, o trabalho foca nos incentivos para investimento em energias 

renováveis no Estado do Piauí através do Programa de Incentivo ao desenvolvimento de 

Energias Limpas- PROPIDEL, normatizado pela Lei estadual 6.901/2016, precipuamente a 

energia eólica e solar fotovoltaica.   

Perpassa ainda o entendimento da demanda por políticas públicas que incentivem um 

novo modelo de desenvolvimento, com internalização das externalidades negativas ladeando 

o desenvolvimento econômico, instrumentalizada pela mobilização dos policy makers para 

além da produção legislativa. Por fim, colabora com a discussão sobre os interesses implícitos 

em políticas de sustentabilidade, bem como dissensos sobre o viés democrático e a participação 

comunitária nas vias energéticas eólica e solar. Esta última, em conformidade com os autores 

estudados, permite uma maior capilaridade e retorno para um maior número de beneficiários, 

o que nos permite advogar pela sua adesão no âmbito do PROPIDEL. 

Como síntese, constata-se que o Programa Piauiense de Incentivo ao Desenvolvimento 

de Energias limpas- PROPIDEL incentiva a participação comunitária em sede normativa, tendo 

institucionalizado a possibilidade de concessão de incentivos fiscais para pequenos produtores, 

viabilizando linha de financiamento específica aos empreendimentos de energia renovável e 

sedimentando o tratamento prioritário em contratos de aquisição de energia elétrica para 

concessão de licenciamento ambiental- procedimento muitas vezes moroso e custoso, 

sobretudo para pequenos empreendedores. A Lei impulsiona ainda a criação, execução e 

fomento de projetos de cooperação técnica-científica, formação e capacitação de recursos 

humanos.  

O modus operandi da instalação de grandes empresas eólicas, no entanto, com ampla 

demanda de terras e pouca transparência, alerta para que a retórica da sustentabilidade 

ambiental operacionalize-se por um modelo compartilhado, distributivo e comunitário, que 

envolva as comunidades locais e não apenas as grandes empresas energéticas a portas 

fechadas. De fato, os empreendimentos, sobretudo de via eólica de produção de energia, 

necessitam de áreas contínuas para instalação de equipamentos demandantes de terras, o que 

pode tornar-se obstáculo para oportunizar o componente democrático da gestão da transição 

energética.  
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Nessa tônica, a pesquisa, ainda em desenvolvimento, já permite concluir que a adesão 

institucional à renovação da matriz energética piauiense por meio do PROPIDEL deve deslocar 

os olhares para a efetivação dos aspectos sociais do Programa, de modo a dirimir as 

disparidades resultantes dos altos custos dos sistemas eólicos e fotovoltaicos. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, Marília. Piauí é o terceiro maior produtor de energia eólica do Brasil. Energias 
Renováveis. Governo do Estado do Piauí. 2019. Disponível em: < 
https://www.pi.gov.br/noticias/piaui-e-terceiro-maior-gerador-de-energia-eolica-do-brasil 
>Acesso em: 15 mar. 2022. 

ANEEL-Agência Nacional de Energia Elétrica, 2012. Resolução Normativa nº 482 de 17 de abril 
de 2012. Disponível em < http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf >. Acesso em 15 
mar. 2022. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

BRASIL. Lei Federal n. 10.438 de 26 de abril de 2002. Dispõe sobre Programa de Incentivo às 
fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA. Disponível em: < 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10438.htm> Acesso em: 06 fev. 2022. 

BURSZTYN, Marcel. Energia solar e desenvolvimento sustentável no Semiárido: o desafio da 
integração de políticas públicas. Estudos Avançados, v. 34, p. 167-186, 2020. 

CAMPÊLO, J. R. Energias Renováveis e Sustentabilidade: um olhar geográfico para o parque 
eólico de Marcolândia, estado do Piauí, Brasil. Revista de Geociências do Nordeste, v. 2, p. 
904-912, 27 out. 2016. 

DANTAS, Stefano Giacomazzi; POMPERMAYER, Fabiano Mezadre. Viabilidade econômica de 
sistemas fotovoltaicos no Brasil e possíveis efeitos no setor elétrico. Texto para Discussão, 
2018. 

DA SILVA JÚNIOR, Paulo César; COSTA, Joilson; DE MORAES, Albemerc Moura. Estudo e 
avaliação da implantação de sistemas fotovoltaicos no meio rural em associações e 
cooperativas piauienses. Revista Brasileira de Energia Solar, v. 11, n. 2, p. 115-123, 2020. 

DIAMANDIS, P. Solar energy revolution: a massive opportunity. New York: Forbes, Sept. 
2014. Disponível em: < https://www.forbes.com/sites/peterdiamandis/2014/09/02/solar-
energy-revolution-a-massive-opportunity/?sh=2cd1e6316c90 > Acesso em: 10 jan. 2022. 

DIAS, Nadja. Governo do Piauí aposta na autossuficiência energética com PPP de minusinas de 
energia solar. Governo do Estado do Piauí, 2021. Disponível em: < 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3938 

https://www.pi.gov.br/noticias/governo-do-piaui-aposta-na-autossuficiencia-energetica-com-
ppp-de-miniusinas-de-energia-solar/ >Acesso em: 15 mar. 2022. 

DUTRA, Ricardo Marques; SZKLO, Alexandre Salem. Incentive policies for promoting wind 
power production in Brazil: Scenarios for the Alternative Energy Sources Incentive Program 
(PROINFA) under the New Brazilian electric power sector regulation. Renewable Energy, v. 33, 
n. 1, p. 65-76, 2008. 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ. Superintendência de Parcerias e Concessões. Nota técnica: 
Projetos energias renováveis, 2017. Disponível em: 
<http://www.ppp.pi.gov.br/pppteste/wpcontent/uploads/2018/04/ENERGIAS-
RENOVA%C3%ACVEIS.pdf > Acesso em: 05 fev. 2022. 

LIMA, José Auricélio Gois. A natureza contraditória da territorialização da produção de 
energia eólica no Nordeste do Brasil. 2019. Tese (Doutorado) – Departamento de Geografia, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – n. 7 – Energia Acessível e Limpa: 
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. 
Agenda 2030. Disponível em: < https://brasil.un.org/pt-br/sdgs >. Acesso em: 20 de abril de 
2022. 

OLIVEIRA, Eric Nicholas Clementino da Silva; LIRA, Marcos Antonio Tavares; DE MORAES, 
Albemerc Moura. Sistemas fotovoltaicos de bombeamento na agricultura familiar piauiense. 
In: VII Congresso Brasileiro de Energia Solar-CBENS 2018. 2018. 

PIAUÍ – Governo do Estado. Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí S/A. 
Disponível em: < http://www.fomento.pi.gov.br/ >. Acesso em: 27 jan. 2022. 

______. Lei n°. 6.901, de 28 de novembro de 2016. Dispõe sobre a criação do Programa 
Piauiense de Incentivo ao Desenvolvimento de Energias Limpas – PROPIDEL. Diário Oficial do 
Estado, n°. 220, Poder Executivo, Teresina, PI, 2016.  

SCHUMACHER, Ernst Friedrich. Small is beautiful: A study of economics as if people 
mattered. Random House, 2011. 

SIMAS, Moana; PACCA, Sergio. Energia eólica, geração de empregos e desenvolvimento 
sustentável. Estudos avançados, v. 27, n. 77, p. 99-116, 2013. 

  


