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RESUMO 

 

A crescente exploração de poços de petróleo nas últimas décadas contribuiu para a 

promoção do desenvolvimento econômico mundial, beneficiando setores como o 

industrial, o comercial e o social. Todavia, o meio ambiente vem sofrendo com o 

aumento desenfreado da exploração do petróleo. A queima dos combustíveis fósseis 

emite para atmosferas gases poluentes, conhecidos também como Gases do Efeito 

Estufa – GEE, dentre eles, o dióxido de carbono – CO2, trazendo consequências 

negativas como o aumento no buraco da camada de ozônio e o aquecimento global. 

Com isso, diversos países, como a Noruega, começaram a se mobilizar com o intuito de 

proteger o meio ambiente, promovendo reuniões e conferências de abrangência 

internacional, como a Conferência de Kyoto, realizada no Japão, no qual foi produzido 

o Protocolo de Kyoto, que estabeleceu aos países metas de redução da emissão de GEE 

e apresentou mecanismos que auxiliam na busca desta redução. Dentre os mecanismos 

apresentados tem-se o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL que permite a 

participação dos países em desenvolvimento na busca da mitigação da emissão de GEE 

e o mecanismo de Sequestro Geológico de Carbono – CCGS, possuindo como funções 

principais a captura, o transporte e o armazenamento do CO2 em reservatórios 

adequados. Alguns países desenvolvidos, como o Canadá, já utilizam este mecanismo 

para diminuir a emissão de CO2 e assim atingir suas metas estabelecidas no Protocolo 

de Kyoto. O CCGS se apresenta como mecanismo ideal para o Brasil, sendo este um 

país tido como em desenvolvimento poderá contribuir com os países desenvolvidos no 

alcance de suas metas de diminuição de emissão de GEE, se beneficiar 

economicamente, através do crédito de carbono. Para isso é necessário uma regulação 

específica para a utilização do CCGS, como forma de conceder maior segurança 

jurídica e incentivar a participação dos interessados de investir neste mecanismo. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente; Mecanismo de Desenvolvimento Limpo; Sequestro 

Geológico de Carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The increasing exploitation of oil wells in recent decades contributed to the promotion 

of world economic development, benefiting sectors such as industry, commerce, and 

social. However, the environment has been suffering from increased oil exploration. 

The burning of fossil fuels emits polluting gases to atmosphere, also known as 

Greenhouse Gases - GHGs, including carbon dioxide - CO2, bringing negative 

consequences such as an increase in the hole in the ozone layer and global warming. 

Thus, many countries like Norway, have begun to mobilize in order to protect the 

environment, promoting international coverage of meetings and conferences, such as the 

Kyoto Conference, held in Japan, where it was produced the Kyoto Protocol, which 

established countries targets for reducing greenhouse gas emissions and introduced 

mechanisms that help in the search of this reduction. Among the presented mechanisms 

there is the Clean Development Mechanism - CDM that allows the participation of 

developing countries in the pursuit of mitigation of GHG emissions, and the mechanism 

"Geological Carbon Sequestration - CCGs", having as main functions to capture, CO2 

transport and storage in suitable containers. Some developed countries, such as Canada, 

already use this mechanism to reduce the emission of CO2 and thus achieve their goals 

set in the Kyoto Protocol. The CCGs presents itself as an ideal mechanism for Brazil, 

considered in development, and may contribute to developed countries in achieving 

their GHG emission reduction targets, benefiting economically through carbon credit. 

This requires a specific regulation for the use of CCGs, in order to provide greater legal 

certainty and encourage the participation of interested in investing in this mechanism. 

 

Keywords: Environment; Clean Development Mechanism; Geological sequestration of 

carbon. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 O crescimento da população contribuiu para o crescimento industrial, que teve 

como principal momento a Revolução Industrial na Europa no século XVIII. Esta 

revolução fez com que toda a sociedade buscasse meios de se desenvolver e criar novos 

produtos, uma vez que aumentava cada vez mais as necessidades da sociedade. Com 

isso, várias fábricas foram criadas gerando diversos empregos e contribuindo de forma 

direta para o desenvolvimento da economia, principalmente nos países que dominavam 

as tecnologias e a mão de obra. 

 Para o funcionamento das fábricas era imprescindível o uso de combustível para 

mover as máquinas. Até meados do século XVIII as fabricas utilizavam como principal 

combustível o carvão, que ao ser queimado impulsionava as máquinas para que elas 

funcionassem. Posteriormente, com a descoberta do petróleo, este passou a ser o 

combustível mais utilizado nas indústrias, possuindo propriedades melhores do que o 

carvão, tendo uma queima mais acelerada e por ser responsável pela fabricação de 

outros produtos, como o asfalto e a gasolina, passou a ser considerado o principal 

insumo para o desenvolvimento das indústrias e consequentemente, da economia. 

 Por se tratar do principal produto do século XIX o petróleo passou a ser 

explorado de forma mais efetiva, principalmente nos países da Europa e nos Estados 

Unidos, que possuíam recursos financeiros e dominavam as tecnologias necessárias para 

a exploração e produção do petróleo. O crescimento da indústria do petróleo contribuiu 

diretamente para o crescimento da economia em todo mundo, pois além do petróleo 

bruto, o petróleo também pode produzir outros importantes produtos, como por 

exemplo, o querosene, óleo combustível, graxas, óleos lubrificantes, vaselina, parafina e 

gasolina. Desta forma, demonstra a importância do petróleo para o setor industrial e 

para o desenvolvimento da economia mundial. 

 No Brasil, não foi diferente, com um pouco de atraso, mas ainda no século XIX 

começaram as explorações para as descobertas de jazidas de petróleo, bem como sua 

exploração, produção e comercialização. Após a segunda guerra mundial o petróleo 

tinha seu papel geopolítico claro, sendo este o carro-chefe do processo de 

desenvolvimento produtivo dos países tidos como subdesenvolvidos, como no caso do 

Brasil. Deste modo, para conceder parâmetros e segurança jurídica para a exploração do 

petróleo, foi editado em 1953 a Lei Federal nº 2.004, conhecida como a Lei do Petróleo, 

que além de criar a Petrobras, trouxe a questão do protecionismo, com a campanha 
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nacional que se tinha como slogan: “O Petróleo é Nosso”. Contudo, como o país não 

tinha tanta tecnologia nem meio financeiros para a exploração do petróleo, 

principalmente em áreas offshore, no ano de 1995, por meio da Emenda Constitucional 

nº 9, foi iniciada a abertura para a entrada de capital estrangeiro no Brasil e em 1997, foi 

editada a Lei Federal nº 9.478, que trouxe novas bases e diretrizes de organização 

econômica para o setor petrolífero e criou a Agência Nacional do Petróleo – ANP.  

 No início, o uso do petróleo e posteriormente do gás natural, era baseado apenas 

no crescimento econômico, sendo a exploração dos recursos energéticos o fator 

impulsionador do desenvolvimento. Pouco tempo depois, os aspectos econômicos 

deixaram de ser a principal preocupação e deram espaços para a problemática social e 

ambiental que passou a vir à tona com a utilização desenfreada dos combustíveis 

fósseis, principalmente o petróleo. A queima desses combustíveis emitem gases 

poluentes que trazem como consequência o efeito estufa, o aquecimento global, o 

derretimento das calotas polares, dentre outros danos ao meio ambiente. Além disso, o 

desmatamento das florestas para o uso das árvores como matéria prima de muitos 

produtos contribuiu para a elevação da emissão dos gases poluentes na atmosfera. 

 A partir da percepção do aumento da poluição, os países considerados 

desenvolvidos, aqueles que possuem o setor industrial avançado, perceberam a 

necessidade de buscar meios para diminuir consideravelmente as emissões de gases 

poluentes na atmosfera da forma mais rápida possível. Com isso, foram realizadas 

algumas reuniões e conferências de abrangência internacional para demonstrar ao 

mundo os prejuízos causados ao meio ambiente e fazer com que os países busquem 

meios de mitigar a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE). Dentre estas conferências 

realizadas a que teve mais destaque até os dias atuais foi a Conferencia de Kyoto, 

realizada no Japão no ano de 1997, que teve como foco principal a mitigação da 

emissão do dióxido de carbono (Gás Carbônico ou CO2). 

 Na Conferência de Kyoto, foi produzido o Protocolo de Kyoto que apresentou 

instrumentos que possivelmente ajudariam na diminuição da emissão de CO2. Os países 

signatários do protocolo se comprometeram de reduzir as emissões dos GEE e devem 

agir em conjunto com os demais países signatários com o intuito de desenvolver 

instrumentos e mecanismos capazes de contribuir para a mitigação da emissão de CO2 e 

beneficiar desta forma a sociedade e o meio ambiente. O próprio Protocolo de Kyoto 

apresentou três mecanismos de flexibilização, sendo eles: a Implementação Conjunta; o 

Comércio de Emissões e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL. Vale 
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salientar que o MDL é o único mecanismo desses três que permite a participação de 

países em desenvolvimento, como por exemplo, o Brasil, na contribuição do 

desenvolvimento do mecanismo. 

 A participação de países em desenvolvimento no MDL é caracterizada pela 

contribuição aos países desenvolvidos (signatários do Protocolo de Kyoto) para que 

estes alcancem as metas de redução de emissão de CO2 estabelecidas no protocolo. 

Deste modo, os países em desenvolvimento podem mitigar as emissões de CO2 na 

atmosfera e vender essas “reservas de carbono” aos países desenvolvidos, através do 

crédito de carbono. Com isso, os países em desenvolvimento podem buscar o 

desenvolvimento sustentável através do MDL, uma vez que podem se beneficiar 

economicamente, podem trazer bem estar para a sociedade e principalmente, podem 

contribuir de forma direta para a proteção ambiental.  

 O desenvolvimento sustentável surgiu em 1987 na Noruega, quando a então 

Primeira Ministra Gro Harlem Brundtland, redigiu um documento alertando o mundo 

para os danos ambientais. O documento também conhecido como Relatório Brundtland 

apresenta uma crítica à concepção incompatível existente entre o consumo da sociedade 

e a proteção ambiental. A Primeira Ministra norueguesa defende em seu relatório que 

deve haver razoabilidade entre o crescimento econômico e o manejo dos recursos 

naturais, para que seja preservado o meio ambiente. Deste modo, ela cria o termo 

“desenvolvimento sustentável” que deve compatibilizar basicamente três vertentes: a 

economia; a sociedade e o meio ambiente. 

 Seguindo este raciocínio, o Protocolo de Kyoto trouxe alguns instrumentos para 

a mitigação da emissão de CO2, dentre eles, o sequestro geológico de carbono. Este 

mecanismo está descrito Artigo 2, sessão 1, Alínea (a), inciso IV do Protocolo de Kyoto 

e tem como objetivo a captura, o transporte e o armazenamento do CO2, com o intuito 

de retirar este gás da atmosfera e diminuir os danos causados ao meio ambiente. 

Contudo, este mecanismo deve ser desenvolvido, por meio de investimento em 

tecnologias, sendo uma alternativa para a continuidade do uso dos combustíveis fósseis 

e ao mesmo tempo protegendo o meio ambiente, contribuindo desta forma para o 

desenvolvimento sustentável. 

  O sequestro geológico de carbono já utilizado em alguns países estrangeiros, 

como a Austrália, os Estados Unidos e o Canadá. Para fortalecer as pesquisas em 

tecnologia, incentivar os empresários a utilizarem este mecanismo e conceder segurança 

jurídica para o desenvolvimento do mecanismo sequestro geológico de carbono estes 
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países promoveram a regulação deste mecanismo, através de estudos, investimentos e 

divulgação o sequestro geológico de carbono se tornou mecanismo essencial e 

indispensável para o desenvolvimento sustentável desses países. 

 Com base nisso, cabe ao Brasil, como país em desenvolvimento, promover a 

regulação do mecanismo de sequestro geológico de carbono, com a intenção de fornecer 

condições para o desenvolvimento deste mecanismo, concedendo investimentos em 

tecnologia, promovendo e divulgando o sequestro geológico de CO2, concedendo 

segurança jurídica para as relações que virão com o desenvolver deste mecanismo, 

demonstrando que o sequestro geológico de carbono é um importante instrumento para 

a economia, a sociedade e o meio ambiente, contribuído para a melhoria do país e para 

alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 Neste caso, pelo tema ser atual, oportuno e instigante, demonstra-se uma grande 

relevância jurídica, econômica, social e ambiental, sendo imprescindível o estudo mais 

aprofundado do tema propondo como objetivo principal o estudo, o marco regulatório 

para o desenvolvimento do mecanismo de sequestro geológico de carbono no Brasil, 

tomando por base experiências já realizadas em outros países, como por exemplo, os 

Estados Unidos da América, o Canadá e a Austrália. O tema será apresentado de forma 

a demonstrar os principais instrumentos necessários para a regulação do sequestro 

geológico de carbono no Brasil, sendo observada a Constituição Federal de 1988 e 

outras leis existentes no ordenamento jurídico. 

 O tema se apresenta como inspiração para a construção de um novo mundo, com 

base na tese do desenvolvimento sustentável o mecanismo de sequestro geológico de 

carbono visa a proteção do meio ambiente sem prejudicar o crescimento econômico e 

social. A grave crise ambiental vivida em todo o mundo atualmente faz com que a 

sociedade busque novos meios para que as futuras gerações usufruam do meio ambiente 

ecologicamente e equilibrado e que ao mesmo tempo possam trabalhar e possuir bens de 

consumos, como alimentos, água, dentre outros. Com isso, o mecanismo de sequestro 

geológico de carbono se apresenta como mecanismo crucial para se alcançar a ideia 

pretendida. 

 O trabalho possui como objetivo geral a regulação do sequestro geológico de 

carbono no Brasil, por meio de lei específica, baseando-se em leis estaduais já 

existentes em regulações já existentes em outros países, como os Estados Unidos, o 

Canadá e a Austrália, levando-se em consideração a Constituição Federal de 1988. Os 

objetivos específicos estão na busca do desenvolvimento sustentável, visando no 
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crescimento econômico, no bem-estar social e na proteção ambiental, no 

desenvolvimento, pelo Brasil, de novas tecnologias, na participação do Brasil nas 

relações internacional de carbono, trazendo benefícios, sociais, tecnológicos, 

econômicos e ambientais para o país, através do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) crédito de carbono e do mercado internacional de carbono e a mitigação 

da emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) na atmosfera. A metodologia utilizada é a 

pesquisa bibliográfica, utilizando-se da Constituição Federal, leis, códigos, livros, 

revistas especializadas, artigos científicos, palestras, entrevistas, dentre outros, tanto na 

literatura nacional como na estrangeira. 

 O trabalho foi dividido em sete Capítulos, que possuem como objetivo principal 

demonstrar a necessidade da regulação de sequestro geológico de carbono no Brasil, 

passando por temos como a indústria do petróleo, pela crise ambiental e mecanismo de 

proteção ambiental, a definição e apresentação do sequestro geológico de carbono e o 

modelo de regulação já existentes em outros países e um modelo de como poderia ser 

esta regulação no Brasil. Assim, por meio da realização de uma comparação minuciosa 

entre os benefícios e os malefícios da utilização do sequestro geológico de carbono no 

país, tenta demonstrar que os benefícios se sobressaem aos malefícios, daí a importância 

da regulação em lei específica de tal mecanismo. 

 O primeiro Capítulo, que é a introdução, faz um breve apanhado sobre o que é o 

trabalho, demonstrando ao leitor como se desenvolve e qual a intenção do autor, 

apresentando os conteúdos e informações importantes para o trabalho ser melhor 

compreendido. O segundo Capítulo traz a questão do desenvolvimento da indústria 

petrolífera no Brasil e no mundo, apresentando a expansão da exploração do petróleo e 

do gás natural e sua importância no crescimento econômico e nas relações sociais dos 

países produtores de petróleo, dando ênfase à regulação da exploração, produção e 

comercialização destes combustíveis como pedra fundamental do desenvolvimento da 

sociedade moderna, contribuindo para a criação de novas tecnologias de exploração e 

produção, possibilitando que a indústria petrolífera consiga se desenvolver cada vez 

mais. Juntamente com a evolução econômica e social promovida pela exploração do 

petróleo e com a sua regulação o mundo também se preocupa com o meio ambiente 

devendo haver uma compensação entre a crescente produção de petróleo e a proteção 

ambiental. 

 O terceiro Capítulo expõe o aumento da emissão de gases poluentes, 

principalmente pela indústria petrolífera, as mudanças climáticas, como efeito estufa e a 
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crise ambiental no mundo como um todo. A crescente exploração do petróleo trouxe 

além de desenvolvimento econômico e social danos ao meio ambiente e ao ser humano, 

sendo necessário buscar meios para que a economia e o meio ambiente pudessem 

conviver em harmonia. Com isso foram realizadas algumas conferências de abrangência 

internacional para que os países buscassem meios para encontrar a harmonia entre 

crescimento econômico e proteção ambiental. Dentre as conferências realizadas, 

destaca-se a Conferência de Kyoto, realizada no Japão em 1997, que trouxe dentre 

outros instrumentos de proteção ambiental o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), o crédito de carbono e o mecanismo de sequestro geológico de carbono. 

Complementando o capítulo, é explanada a questão do desenvolvimento sustentável, 

onde se trata de forma objetiva os três pilares da sociedade moderna, o crescimento 

econômico, o bem-estar social e a proteção ao meio ambiente. 

 O quarto Capítulo informa sobre o mecanismo de sequestro geológico de 

carbono, apresentando a sua criação, como funciona, quais suas características e como 

pode contribuir positivamente com a indústria do petróleo. Demonstra de forma clara e 

objetiva as etapas do mecanismo, a captura, o transporte e o armazenamento. Este 

capítulo se mostra importante por ser o objeto central do trabalho, onde apenas com o 

entendimento do mecanismo de sequestro geológico de carbono será possível perceber a 

importância da sua utilização na indústria petrolífera e a necessidade da sua regulação. 

O mecanismo de sequestro geológico de carbono permite a continuidade da exploração 

econômica do petróleo e desenvolvimento da indústria petrolífera ao mesmo tempo em 

que permite a captura, transporte e armazenamento de dióxido de carbono (CO2) em 

reservatórios adequados com o intuito de retirar o CO2 da atmosfera e protege o meio 

ambiente. 

 O quinto Capítulo apresenta a regulação do mecanismo de sequestro geológico 

de carbono em países que já consolidaram a importância da utilização de tal mecanismo. 

Deste modo, dentre os países que já utilizam o mecanismo de sequestro geológico de 

carbono para a proteção ambiental e realizaram a regulação deste mecanismo, podemos 

analisar a Austrália, os Estados Unidos da América e o Canadá. Todos os três países 

analisados neste capítulo demonstram que o mecanismo, se bem utilizados, vale a pena, 

tanto para o fator econômico como para o social e principalmente para o ambiental. A 

regulação foi realizada de forma a fornecer maiores informações sobre o mecanismo à 

população e conceder maior segurança jurídica para os investidores e para própria 

sociedade, contribuindo para o desenvolvimento do mecanismo nos países citados. 
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 O sexto Capítulo, o mais importante do trabalho, possui como objetivo 

apresentar um modelo de regulação do mecanismo de sequestro geológico de carbono 

no Brasil, tomando por base a regulação existente em outros países Como os Estados 

Unidos, o Canadá e a Austrália, por utilizarem este mecanismo há vários anos e porque 

a experiência da regulação nesses países teve sucesso positivo, tanto para a economia, 

como para a sociedade e para o meio ambiente, trazendo para a realidade do Brasil, 

observando todo o ordenamento jurídico brasileiro, com o intuito de conceder maior 

credibilidade ao estudo. A regulação deste mecanismo no Brasil já vem sendo pleiteado 

há algum tempo, tanto por parte do setor petrolífero, como pelos ambientalistas, que 

veem neste mecanismo uma forma de proteção ambiental, por meio da retirada do CO2 

na atmosfera, como meio de desenvolvimento econômico e social do país. Deste modo, 

leva-se em conta a divulgação deste mecanismo como forma de informação para a 

sociedade brasileira, o estudo prévio da área a ser explorada, determinação de uma 

autoridade competente para regular e fiscalizar a utilização do mecanismo, 

determinação da propriedade da formação geológica e tipos de contrato para a 

exploração da área explorada, definição das responsabilidades civil, penal e ambiental 

dos envolvidos na exploração e utilização do mecanismo, determinação de incentivos 

para a maior participação de empresas privadas no desenvolvimento e uso do 

mecanismo e realização de parcerias com empresas e universidade públicas e privadas 

para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologia do sequestro geológico de 

carbono, com a intenção de criar uma tecnologia barata e de procedência.  

 Por ultimo, é apresentada a conclusão, mostrando que o estudo contribui para 

busca da regulação do sequestro geológico de carbono, sendo este mecanismo 

importante não só para a economia, envolvendo o setor industrial como um todo e em 

específico para a indústria do petróleo, bem como beneficia a sociedade que participa de 

forma efetiva para a diminuição da emissão de gases poluentes, principalmente o CO2, 

através da conscientização da proteção ambiental e benéfico para o meio ambiente, que 

será preservado e poderá ser melhorado, por meio de ações da própria sociedade e do 

poder público, incentivando a diminuição ou a captura, transporte e armazenamento do 

dióxido de carbono, pensando sempre no bem-estar da sociedade e no futuro do planeta, 

sem deixar de lado o seu desenvolvimento econômico e social.  
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2 – A REGULAÇÃO DA INDÚSTRIA DO PETRÓELO NO BRASIL E NO 

MUNDO 

 

Com relação à exploração de petróleo como é conhecido atualmente, o primeiro 

poço de petróleo que foi explorado no mundo que se tem notícia foi na cidade de 

Balakhani, em Baku, no ano de 1846, sendo implantada a primeira destilaria de 

petróleo, em 1847. Na primeira metade do século XIX, na Europa Ocidental, o petróleo 

renasceu como uma pequena indústria para a fabricação de querosene para iluminação, 

usado em lampiões rudimentares. Na década de 1850, a procura por fontes mais 

volumosas de petróleo se acentuou, diante da necessidade de se aumentar a produção de 

querosene, combustível cujas condições de uso e preço eram mais favoráveis que os 

demais combustíveis então utilizados na iluminação. Nesta época, o óleo destilado do 

carvão era muito poluente, o óleo de baleia encontrava-se com preços elevados em 

decorrência da diminuição da população de cetáceos nos mares, e o gás destilado do 

carvão era muito caro. Além disso, a Revolução Industrial em andamento necessitava de 

melhores lubrificantes para uso nos maquinário nas fábricas, em substituição às 

gorduras animais e aos lubrificantes derivados do carvão então utilizados1. A partir de 

então o petróleo passou a ser investimento primordial para os investidores, sendo 

observado o potencial do produto para as indústrias e o crescimento do ramo de 

exploração do petróleo, beneficiando também a sociedade como um todo. 

 Após a descoberta pioneira, em 1859, o principal acontecimento na indústria do 

petróleo, no século XIX, deu-se em janeiro de 1870, quando cinco empresários, 

liderados por John D. Rockfeller, fundaram a empresa Standard Oil Company, em 

Cleveland, estado de Ohio. A companhia desenvolveu-se com base no conceito de que 

era necessário estabelecer a padronização dos derivados do petróleo para possibilitar a 

ampliação do consumo e melhorias na qualidade. O querosene passou a receber diversos 

aprimoramentos, entre os quais o tratamento com ácido sulfúrico durante a refinação, 

permitindo a obtenção de querosene com menores teores de fumaça na queima nos 

                                                 
1 MORAIS, José Mauro. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da Petrobras na 

exploração e produção offshore. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília/DF. 2013. 

Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_petrobras_aguas_profundas.pdf

>. Aceso em 12. ago. 2014, p. 31. 
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lampiões. Na década de 1880, o querosene tornou-se o principal produto industrial 

exportado pelos Estados Unidos2. 

A corrida desencadeada pelo início da indústria do petróleo na Pensilvânia 

aumentou as atividades de exploração, que resultaram em grandes descobertas, em 

diversos estados do Estados Unidos, como em Ohio e Indiana, em meados de 1880. No 

Texas, as primeiras descobertas ocorreram em 1893. A procura por novas jazidas de 

petróleo avançou pelo final do século XIX, nos Estados Unidos, na Ásia e no Leste 

Europeu, impulsionada pela possibilidade de se obter, além de querosene, novos 

produtos necessários à indústria, tais como óleo combustível, graxas, óleos 

lubrificantes, vaselina, parafina e gasolina3. Com isso, houve o início da indústria do 

petróleo no mundo, onde os empresários do ramo viram a oportunidade de desenvolver 

um novo combustível mais eficiente, contribuindo assim com a sociedade, e 

aumentando seus lucros com a exploração, produção e venda deste combustível. 

No início do século XIX, a maior parte da população brasileira residia no campo. 

A indústria nesse período era quase imperceptível. A produção industrial voltava-se ao 

atendimento da demanda interna e de algumas atividades ligadas a principal produção 

do país, o cultivo e exportação de café. A produção têxtil, por exemplo, desenvolveu-se 

graças à necessidade de produção de sacaria e outros artefatos necessários à indústria do 

café. A expansão da malha ferroviária brasileira cujo desenvolvimento também esteve 

atrelado ao cultivo do café dependia fortemente da importação de insumos e 

equipamentos para a construção de novos trechos que permitissem o escoamento da 

produção. Ou seja, o nascimento da indústria local deveu-se em parte a atividade de 

exportação do país4, que posteriormente iria utilizar o mesmo mecanismo de exportação 

com o petróleo, com o intuito de desenvolver o mercado e contribuir para o crescimento 

da indústria petrolífera brasileira.  

No Brasil, especificamente, a primeira menção à exploração de petróleo que se 

tem notícia, data do ano de 1864, através do Decreto nº 3.352-A, de 30 de junho daquele 

                                                 
2 YERGIN, Daniel. O Petróleo: Uma História de Ganância, Dinheiro e Poder. São Paulo/SP. Scritta, 

1994, p. 48. 
3 YERGIN, Daniel. O Petróleo: Uma História de Ganância, Dinheiro e Poder. São Paulo/SP. Scritta, 

1994, p. 91. 
4 SOARES, Paula Meyer. BERNI, Mauro Donizetti. MANDUCA, Paulo C. A indústria de petróleo no 

Brasil: avaliação histórica da concepção da empresa Petrobrás. VIII Workshop de Pós-Graduação e 

Pesquisa do Centro Paula Souza. São Paulo, 2013. Disponível em: 

<http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/pos-graduacao/workshop-de-pos-graduacao-e-pesquisa/008-

workshop2013/trabalhos/otimizacao_e_qualidades_de_sistemas_produtivos/121947_942_952_FINAL.pd

f>. Acesso em 26. mar. 2015, p. 944. 
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ano, que concedia a Thomas Denny Sargent a permissão, pelo prazo de 90 anos, para, 

por si mesmo ou por meio de uma companhia, extrair turfa, petróleo e outros minerais 

nas comarcas de Camamu e Ilhéus, na província da Bahia5. Tal Decreto contribuiu para 

o início da exploração e produção do petróleo no País, fazendo com que outras pessoas 

tivessem interesse em explorar a terra em busca de petróleo e outros minerais. 

Nas décadas seguintes diversas permissões de lavra foram outorgadas, 

principalmente nas Províncias da Bahia, Maranhão e São Paulo e na Bacia Amazônica, 

com o mesmo objetivo, ou seja, a procura de fontes minerais para a fabricação de 

combustíveis, destinados a substituir os óleos para iluminação derivados do carvão e/ou 

de origem animal, dos quais o principal era o óleo de baleia. No Estado de São Paulo, 

uma das concessões mais importantes ocorreu em 1881, no Vale do Paraíba, cujo 

objetivo era a exploração de jazidas de materiais betuminosos para a obtenção de gás 

para iluminação. Como resultado, a cidade de Taubaté começou a ser iluminada por gás 

de xisto, em setembro de 1882, fabricado em uma usina local com os minerais 

encontrados na região, e após tratamento em retortas. A usina foi, mais tarde, 

aumentada para produzir essências, querosene, graxas e parafinas, para os mercados do 

Rio de Janeiro e de São Paulo6. 

A partir de 1891, as atividades de mineração passaram a ser realizadas sob as 

normas instituídas pela Constituição da República, que determinara uma mudança 

radical na legislação de exploração de jazidas minerais: o proprietário do solo passou a 

deter também a posse do subsolo, com o que se alterava o regime anterior do período do 

Império, em que as minas do subsolo eram consideradas propriedade nacional. O novo 

ordenamento de minas baseou-se na legislação norte-americana, mas no Brasil não 

ocorreu a mesma corrida às explorações do subsolo que se verificou nos Estados 

Unidos, por parte de empresários. Além do desconhecimento de novas técnicas de 

exploração, os proprietários do solo passaram a impedir a exploração de jazidas 

minerais em suas terras, pelo temor de conflitos com o explorador7. 

                                                 
5DIAS, José Luciano de Mattos. QUAGLINO, Maria Ana. A Questão do Petróleo no Brasil: uma 

história da Petrobrás. CDPOC: PETROBRAS. Rio de Janeiro/RJ. 1993. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/54.pdf>. Acesso em 25. mar. 2015, p. 01. 
6 MOURA, Pedro de. CARNEIRO Felisberto. Em Busca do Petróleo Brasileiro. 1ª ed. Rio de 

Janeiro/RJ. Fundação Gorceix, Ouro Preto, 1976, p. 77-78.  
7 MORAIS, José Mauro. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da Petrobras na 

exploração e produção offshore. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília/DF. 2013. 

Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_petrobras_aguas_profundas.pdf

>. Aceso em 12. ago. 2014, p 39. 
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 Com base nessa nova legislação, nos anos de 1892 e 1896, Eugênio Ferreira de 

Camargo instalou por conta própria, em Bofete (SP), uma sonda junto ao afloramento 

de uma rocha betuminosa. O furo atingiu mais de 400 metros de profundidade, mas com 

a abertura do poço não se encontrou petróleo. Posteriormente, já no ano de 1939, se 

constatou a existência de petróleo no solo brasileiro, no poço de Lobato (BA), perfurado 

pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), órgão ligado ao Governo 

Federal. O poço de Lobato produziu mais de 2.000 barris de óleo em 1940. Até este 

momento, os estudos geológicos, sob a orientação de geólogos norte-americanos, 

apontavam para a inexistência de hidrocarbonetos no solo brasileiro8 e todos os custos 

para a exploração do solo e do subsolo ficava por conta do empreendedor, sem 

investimento nenhum do Estado. Muitas vezes, por causa dos altos custos e a pouca 

produção os empresários desistiam de investir em novas perfurações. 

Mesmo não propiciando resultados econômicos, a descoberta em Lobato deu 

impulso à atividade exploratória de petróleo no Brasil, tornando o Recôncavo Baiano 

área prioritária nos planos de pesquisa geológica e de perfurações do Conselho Nacional 

de Petróleo (CNP). A continuação das perfurações, após aprimoramentos nos 

levantamentos geológicos e geofísicos, resultou na descoberta da primeira jazida com 

potencial comercial, em agosto de 1941, na localidade de Candeias, em um poço com 

1.150 metros de profundidade. Em 14 de dezembro daquele ano, o poço Candeias-1 

iniciou a produção de petróleo em escala comercial no Brasil. Após a descoberta de 

mais cinco poços produtores no local seguiram-se descobertas de gás natural em Aratu 

(1941) e de petróleo em Itaparica (1942), locais que passaram a ser considerados, junto 

com Lobato e Candeias, os campos de petróleo pioneiros no País9. 

O impulso nas explorações decorrente daquelas descobertas iria esbarrar, logo 

depois, em dificuldades decorrentes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra 

Mundial, em dezembro de 1941, ao provocar atrasos na importação de equipamentos 

para sondagens e o adiamento parcial dos planos de aumento de perfurações de poços. 

Uma segunda frente de problemas, mais preocupante, encontrava-se no baixo 

                                                 
8 CAYRES, João Vicente Silva. As recentes descobertas de petróleo e gás natural e o marco 

regulatório da indústria do petróleo no Brasil. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos – DIEESE. São Paulo/SP. 2008. Disponível em: 

<http://www.fup.org.br/2012/images/dieese/notatec71Petroleo.pdf>. Acesso em: 27. fev. 2015, p. 02. 
9 MORAIS, José Mauro. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da Petrobras na 

exploração e produção offshore. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília/DF. 2013. 

Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_petrobras_aguas_profundas.pdf

>. Aceso em 12. ago. 2014, p. 121. 
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conhecimento geológico das bacias sedimentares, na falta de mapeamentos das vastas 

áreas geológicas com possibilidade de existência de petróleo e no insuficiente número 

de estudos geofísicos das estruturas das rochas sedimentares; constituíam lacunas no 

conhecimento que levavam a desperdícios de recursos, em razão de dispendiosas 

perfurações realizadas de forma aleatória10. 

 A entrada do Governo brasileiro com investimentos no setor de exploração e 

produção do petróleo ocorreu ao final da Primeira Guerra Mundial, iniciando a 

participação direta nas atividades de exploração. Com isso, foi criado o Serviço 

Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), órgão do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, que realizou perfurações iniciais no Paraná, Alagoas e Bahia. O 

órgão atuou de 1919 a 1933, porém o número de perfurações que realizou manteve-se 

muito aquém das necessidades e das dimensões do Brasil, que dispunha de diversas 

bacias sedimentares de grandes extensões, potencialmente propícias à existência de 

petróleo, mas pouco estudadas quanto à sua estrutura geológica. As razões para o baixo 

número de prospecções e perfurações realizadas deveram-se aos reduzidos recursos 

orçamentários alocados pelo governo, à falta de sondas apropriadas para se alcançar 

maiores profundidades e à escassez de pessoal técnico especializado 11. 

A partir da legislação de 1938 o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) passou a 

comandar as decisões sobre as explorações de petróleo, tendo como braço executor o 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).  Além de diversas iniciativas 

para o treinamento de pessoal técnico foram adquiridas novas sondas rotativas, que 

alcançavam profundidades de 1.800 a 2.500 metros, e contratados os serviços de 

prospecções sísmicas e perfurações com empresas norte-americanas especializadas, 

acompanhados do treinamento de técnicos brasileiros em geologia de poço e em 

geofísica, além de serem enviados estudantes brasileiros para cursos de engenharia do 

petróleo nos Estados Unidos. E para superar o empirismo até então prevalecente nas 

prospecções foram ampliados os estudos geológicos de superfície no Recôncavo e nas 

                                                 
10 MORAIS, José Mauro. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da Petrobras na 

exploração e produção offshore. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília/DF. 2013. 

Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_petrobras_aguas_profundas.pdf

>. Aceso em 12. ago. 2014, p. 46. 
11 Ibid, p. 40. 
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costas marítima do Nordeste, fortalecendo o desenvolvimento de técnicas e 

equipamento para a prospecção, exploração e produção do petróleo no Brasil12. 

 A transição para um novo modelo de crescimento econômico ocorre de forma 

gradual. O processo de industrialização brasileiro nos anos 1930 a 1950 ocorreu por 

meio de parcerias com capital estrangeiro. Nesta época, Getúlio Vargas, o então 

presidente do Brasil, entendia que a consolidação de um projeto nacional dependeria de 

uma posição política forte e de recursos que possibilitassem a construção de um parque 

industrial que atendesse a demanda interna da população com a produção de produtos 

voltados a esta. O programa de desenvolvimento priorizava os setores do Departamento 

I onde estavam incluídos uma série de empreendimentos estratégicos, como por 

exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Companhia do Vale do Rio 

Doce, a Eletrobrás, dentre outras13. 

 Desde esta época, foi observada a necessidade do investimento e do 

desenvolvimento do setor industrial no país, visando o aprimoramento da exploração, 

produção interna e a exportação do petróleo, com o intuito de assegurar o abastecimento 

do país e ainda a exportação de produtos agrícolas. Dentre as indústrias que Vargas 

escolheu para o seu desenvolvimento, encontra-se a Petrobrás, que posteriormente será 

a responsável por boa parte da economia do Brasil. A indústria de petróleo foi 

prioritária para desenvolvimento da maior parte dos países de industrialização tardia, 

como o Brasil. No período após a Segunda Guerra Mundial, estava já bastante claro o 

papel geopolítico da indústria de petróleo, e seu grande potencial para ser o carro-chefe 

do processo de desenvolvimento produtivo dos países industrializados retardatários. 

Desde então houve uma política mais firme destes países na negociação de contratos de 

concessão, e se deu o surgimento das grandes estatais de petróleo. 

No Brasil, quando foi sancionada a Lei do Petróleo, Lei nº 2.004, de 1953, pelo 

então Presidente Getúlio Vargas, que foi resultado de uma campanha nacional que 

intitulava “O Petróleo é Nosso”, com visão nacionalista e protecionista, não se pensava 

de modo algum nos danos que poderiam ser causados ao meio ambiente, visando apenas 

o desenvolvimento econômico e a larga exploração do petróleo, bem como sua 

                                                 
12 MOURA, Pedro de. CARNEIRO Felisberto. Em Busca do Petróleo Brasileiro. 1ª ed. Rio de 

Janeiro/RJ. Fundação Gorceix, Ouro Preto, 1976, p. 243. 
13 SOARES, Paula Meyer. BERNI, Mauro Donizetti. MANDUCA, Paulo C. A indústria de petróleo no 

Brasil: avaliação histórica da concepção da empresa Petrobrás. VIII WORKSHOP DE PÓS-

GRADUAÇÃO E PESQUISA DO CENTRO PAULA SOUZA. São Paulo, 2013. Disponível em: 

<http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/pos-graduacao/workshop-de-pos-graduacao-e-pesquisa/008-

workshop2013/trabalhos/otimizacao_e_qualidades_de_sistemas_produtivos/121947_942_952_FINAL.pd

f>. Acesso em 26. mar. 2015, p. 945. 
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comercialização. Juntamente com essa lei foi criada a Petrobrás, empresa responsável 

pela pesquisa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do petróleo. Nessa fase, a 

Petrobrás desenvolveu esforços exploratórios relevantes no litoral e na Costa Brasileira 

que resultaram na descoberta da Bacia de Campos que requereu tecnologia e 

investimentos vultuosos colocando assim a empresa em dificuldade, absorvendo a 

totalidade dos recursos técnicos, materiais e humanos da companhia14. 

As importações de volumes crescentes de combustíveis pelo Brasil para 

complementar o abastecimento interno ilustram a dimensão dos desafios que a nova 

petroleira iria enfrentar para resolver o problema da alta dependência brasileira do 

petróleo estrangeiro. Diante desse quadro, as missões principais da Petrobras consistiam 

em incrementar as atividades exploratórias, com o fim de descobrir novas fontes de 

petróleo e gás natural, e empreender a construção de novas refinarias para o aumento da 

oferta nacional de derivados, com o objetivo de diminuir as importações e permitir 

aliviar as restrições na capacidade do País de importar bens de capital para o 

desenvolvimento industrial. As demais atribuições eram consequência do exercício do 

monopólio amplo determinado pela Lei 2.004/53, em setor a ser implantado quase 

desde seu início, de forma altamente integrada: montar a rede de oleodutos, construir 

terminais de petróleo e gás natural, realizar investimentos na infraestrutura de 

estocagem e de distribuição, entre outras atribuições15. 

Um importante fato para a história da exploração do petróleo no Brasil 

aconteceu em 1968, quando a Petrobras iniciou a prospecção offshore de petróleo em 

alto mar no campo de Guaricema, no estado de Sergipe, no nordeste do país. Isso foi um 

marco do início de uma nova fase para a exploração de petróleo no Brasil. No ano de 

1974, a Petrobras começa a explorar petróleo na maior bacia produtora de petróleo no 

país, a bacia de Campos, que se localiza entre os Estados do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo. Essa bacia começou a ser explorada pelo campo de Garoupa. Logo em seguida 

foram achados os grandes campos de Marlim, Albacora, Barracuda e Roncador. A partir 

desses poços, a Petrobras desenvolveu uma importante tecnologia de exploração em 

águas profundas e ultraprofundas. Hoje o Brasil possui um amplo domínio sobre essa 

                                                 
14 SANTOS JR, Anabal. FERREIRA, Doneivan Fernandes (Org.) Produção de Petróleo e Gás em 

Campos Marginais: um nascente mercado no Brasil. Campinas/SP. Komedi. 2009, p. 87. 
15 MORAIS, José Mauro. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da Petrobras na 

exploração e produção offshore. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília/DF. 2013. 

Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_petrobras_aguas_profundas.pdf

>. Aceso em 12. ago. 2014, p. 51-52. 
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tecnologia, principalmente na perfuração de poços marinhos situados a mais de dois mil 

metros de profundidade16. 

No período entre 1938 e 1943 o Brasil foi comandado pelos militares, tendo 

como presidente Getúlio Vargas. Neste período, houve o combate ao capital estrangeiro 

e o fortalecimento do papel do Estado na área do refino, visando o monopólio estatal. 

No ano de 1939 o general Horta Barbosa, que era o diretor do CNP, concluiu seu 

relatório de visita à industria estatal do petróleo na Argentina e no Uruguai, afirmando 

que eram “evidentes” as vantagens da indústria estatal de refinação sob monopólio. 

Deste modo, foi editado um Decreto-lei dispondo que o refino seria exercido 

exclusivamente pela União, por meio do CNP. Essa medida, justificava o general, era a 

que melhor atendia aos interesses nacionais porque tanto o capital privado nacional 

quanto os governos estaduais, ao desenvolverem a indústria, colocariam em primeiro 

lugar seus interesses particulares17. 

O monopólio estatal do petróleo começou a perder força com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 que já sinalizava a quebra deste monopólio e a expansão 

do investimento externo no país, dispondo no seu artigo 177, incisos I a IV, o 

monopólio da União18. Com a Emenda Constitucional nº 9/95 marcou o início do 

afastamento do Estado das atividades de exploração do petróleo. Neste sentido, o 

principal argumento da Emenda nº 9/95 foi que o país não possuía os recursos 

necessários para investir na exploração do petróleo. Assim, a Petrobras desenvolveria 

suas atividades em regime de concorrência, deixando de ser a responsável pelo 

abastecimento do mercado interno. Deste modo, foi editada a Lei Federal nº 9.478 de 

1997, que concedeu a abertura de investimento na indústria petrolífera nacional e criou 

novas bases e diretrizes de organização econômica dos envolvidos na atividade 

petrolífera, por meio da criação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 

                                                 
16 FERREIRA, Gustavo Rocha Bulgareli. Os Impactos da Exploração de Petróleo e Gás no Estado do 

Espírito Santo. Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. Vitória, 

2009. Disponível em: 

<http://www.ccje.ufes.br/economia/MONOGRAFIAS/20091/GUSTAVO%20ROCHA%20BULGARELI

%20FERREIRA/Gustavo%20Rocha%20Bulgareli%20Ferreira%20-%20mono.pdf>. Acesso em 19. fev. 

2015, p. 15. 
17 DIAS, José Luciano de Mattos. QUAGLINO, Maria Ana. A Questão do Petróleo no Brasil: uma 

história da Petrobrás. CDPOC: PETROBRAS. Rio de Janeiro/RJ. 1993. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/54.pdf>. Acesso em 25. mar. 2015, p. 61-63. 
18 Artigo 177: Constituem monopólio da União. I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 

natural e outros hidrocarbonetos fluidos; II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; III - a 

importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos 

anteriores; IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de 

petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus 

derivados e gás natural de qualquer origem. 
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órgão vinculado à Presidência da República, instituição da Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), agência reguladora ligada ao Ministério de Minas e Energia (MME) e 

abertura da indústria do petróleo a agentes privados nacionais e estrangeiros entre 

outros19. 

Com o fim do monopólio do Estado nas atividades petrolíferas e a abertura do 

mercado para investimentos estrangeiros e a participação de empresas privadas 

estrangeiras e nacionais contribuiu para o fortalecimento da economia no Brasil e para o 

desenvolvimento da indústria do petróleo, abrindo a concorrência para a exploração, 

produção e refino dos produtos derivados do petróleo. Ademais, ocorreram vários 

investimentos econômicos por empresas estrangeiras e o avanço das tecnologias, 

principalmente na prospecção e na exploração offshore, com construção de plataformas 

e navios. A participação de empresas privadas na área de petróleo no Brasil contribuiu 

ainda para o crescimento da Petrobras, que passou a ser um das maiores empresas do 

Brasil e umas das maiores de petróleo no mundo, responsável pelo desenvolvimento 

econômico e social do Brasil. 

No final da década de 1990, o preço do petróleo se apresentava como um dos 

principais motivos para o crescimento da indústria do petróleo no Brasil, contudo, 

constata-se que outros fatores foram relevantes para o crescimento dos investimentos do 

setor no país. Entre estes, destaca-se a importante mudança institucional, que 

determinou, a partir de 1997, a quebra do monopólio da Petrobras no setor. Ao mesmo 

tempo, a fim de garantir que essa companhia pudesse competir em igualdade de 

condições com as empresas privadas, foi alterada sua regulamentação de compras e foi 

instituído o Regime Fiscal Especial para o setor Petrolífero (Repetro). Como resultado 

dessas mudanças, a Petrobras viu-se diante da possibilidade de concorrência com outras 

empresas e, ao mesmo tempo, foi dotada de instrumentos para atuar nesse novo 

contexto de forma eficiente20. A seguir é apresentada uma tabela com a comparação de 

exploração e produção de petróleo no Brasil entre os anos de 2010 e 2011. 

 

 

 

 

                                                 
19 TOLMASQUIM, Maurício Tiomno. PINTO JÚNIOR, Helder Queiroz. Marcos Regulatórios da 

Indústria Mundial do Petróleo. Rio de Janeiro/RJ. Synergia. 2011, p. 68. 
20 Ibid. p. 61. 
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Tabela 1. Comparação de consumo e produção de petróleo dos países nos anos de 

2010 e 2011 

                                          Ano – 2010          Ano – 2011 

Países  Consumo Produção  Consumo  Produção 

EUA 19.180 7.555 18.835 784 

Brasil 2.629 2.137 2.653 2.193 

Venezuela  794 2.775 832 2.720 

Rússia  2.804 10.150 2.961 10.280 

China 9.251 4.077 9.758 4.090 

Arábia Saudita 2.748 9.955 2.856 11.161 

Mundo 87.439 82.488 88.034 83.576 

 

Fonte: SOARES, Paula Meyer. BERNI, Mauro Donizetti. MANDUCA, Paulo 

C. A indústria de petróleo no Brasil: avaliação histórica da concepção da empresa 

Petrobrás. 2013. Elaboração própria, p. 949. 

 

A concessão e a exploração das reservas de petróleo ocorrerão em duas fases 

distintas, a primeira é a exploração e a segunda é a produção. A concessão implicará na 

exploração por livre conta e risco produzir petróleo ou gás natural em determinado 

bloco. A lei confere propriedade desses bens após a extração, com encargos relativos ao 

pagamento dos tributos incidentes e das participações legais ou contratuais 

correspondentes. Em caso de êxito na exploração, o concessionário submeterá à 

aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) os 

planos e projetos de desenvolvimento e produção. A ANP por sua vez emitirá seu 

parecer sobre os planos e projetos e decorridos 180 (cento e oitenta) dias e não havendo 

contestações por parte da ANP, as empresas poderão iniciar os planos de produção. A 

fase de produção incluirá também as atividades de desenvolvimento. Somente poderão 

obter concessão para a exploração e produção de petróleo ou gás natural as empresas 

que atendam aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos e exigidos 

pela ANP21. A Lei Federal nº 9.478/1997 regulamentou o regime de contrato de 

                                                 
21

 SOARES, Paula Meyer. BERNI, Mauro Donizetti. MANDUCA, Paulo C. A indústria de petróleo no 

Brasil: avaliação histórica da concepção da empresa Petrobrás. VIII WORKSHOP DE PÓS-

GRADUAÇÃO E PESQUISA DO CENTRO PAULA SOUZA. São Paulo, 2013. Disponível em: 

<http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/pos-graduacao/workshop-de-pos-graduacao-e-pesquisa/008-

workshop 
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concessão, modalidade de contrato utilizado pelo Brasil e pelos Estados Unidos, que foi 

trazido pelo § 1º do artigo 176 da Constituição Federal de 1988. 

A cadeia produtiva do petróleo mobiliza diferentes segmentos, com 

características bastante peculiares, sendo elas; a atividades de exploração e produção do 

petróleo (E&P), também denominada upstream; a atividades de transporte e 

armazenagem (da produção às unidades de refino e do refino aos mercados de 

consumo); e a downstream: refino do petróleo e produção de derivados, distribuição, 

comercialização e também a petroquímica. De um modo geral, as grandes empresas 

petrolíferas são verticalizadas, estando presentes em todos os segmentos, justamente 

como estratégia para minimizar os riscos econômicos e outros associados, numa 

atividade de elevada densidade de capital e altamente regulada em todo o mundo. Ao 

contrário da maioria das commodities, a produção de petróleo é viável economicamente 

em distintas escalas de produção. O perfil da oferta no segmento de E&P inclui desde 

campos terrestres que produzem algumas centenas de barris/dia até os campos gigantes 

offshore, com unidades/plataformas de produção22. 

A indústria do petróleo e gás permite a existência de vários tipos de contratos 

que regulam a atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural. A escolha 

dentre o modelo de contrato que melhor atende as necessidades do país, depende de 

alguns critérios como a soberania nacional sobre os recursos do subsolo, a necessidade 

energética de consumo do país, a tecnologia disponibilizada pelo ente estatal, recursos 

para investimentos disponibilizados pelo ente estatal, a qualificação de mão de obra 

nacional e potencial petrolífero23. Os contratos variam em termos de divisão dos lucros 

e os custos. Normalmente, o elevado nível de incertezas sobre as reservas potenciais, os 

custos de produção e os preços futuros do petróleo tendem a afetar as negociações. Cada 

tipo de contrato tem suas vantagens e desvantagens, seus riscos e seus lucros e podem 

ser classificados, no Brasil, em três tipos de contratos: o primeiro é o contrato de 

                                                                                                                                               
2013/trabalhos/otimizacao_e_qualidades_de_sistemas_produtivos/121947_942_952_FINAL.pdf>. 

Acesso em 26. mar. 2015, p. 948. 
22 DIAS, Guilherme Gomes. Mudança institucional e desenvolvimento: o caso da indústria do  petróleo 

no Brasil. Rio de Janeiro, 2013. Tese de Doutorado em Economia – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ. Disponível em: 

<http://www.ie.ufrj.br/images/posgraducao/pped/dissertacoes_e_teses/Guilherme_Gomes_Dias.pdf>. 

Acesso em 12. dez. 2014, p. 27-28. 
23 FONTES, Grazielly dos Anjos. Uma Análise dos Contratos de Exploração de Petróleo Concessão e 

Produção e Partilha Diante do Cenário Petrolífero Brasileiro Pré-sal. Revista do Instituto do Direito 

Brasileiro (RIDB). Ano 1, nº 6, 2012. Disponível em: <http://www.idb-

fdul.com/uploaded/files/2012_06_3371_3388.pdf>. Acesso em: 02. mar. 2015, p. 33-81. 
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concessão; o segundo é o contrato de partilha de produção, por fim, o terceiro é o 

contrato de serviços. 

O primeiro tipo de contrato e o mais utilizado no Brasil é o Contrato de 

Concessão. A adoção do Modelo de Concessão pela Lei Federal nº 9.478/97, foi 

decorrente da flexibilização do monopólio sobre a pesquisa e exploração a iniciativa 

privada. A contratação via concessão na indústria do petróleo e gás é aquela em que o 

Estado, na qualidade de titular das jazidas petrolíferas e representado por uma agência 

reguladora, no caso do Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), concede a uma empresa (ou mais de uma), nacional ou 

estrangeira, o direito de exercício da exploração e da lavra de petróleo, por sua conta e 

risco, sendo de sua propriedade o óleo e o gás extraídos da reserva, podendo a mesma 

dispor livremente dos referidos recursos minerais, desde que o faça com observância às 

regras do contrato. Em compensação, pela outorga do direito de explorar e produzir o 

hidrocarboneto, a empresa concessionária paga ao Estado tributos e participações 

governamentais (sendo os royalties, mais conhecidos) como forma de indenização pelos 

reflexos negativos causados pela exploração e produção desses recursos naturais não 

renováveis, acrescido, também, de uma obrigação específica para as concessionárias: 

destinar uma determinada parcela da produção ao abastecimento do mercado interno do 

país produtor, sendo mais comumente utilizado pelo Brasil e pelos Estados Unidos24. 

O segundo tipo de contrato é o Contrato de Partilha de Produção (PSC, na sigla 

em inglês – Production Sharing Contract). Este contrato foi desenvolvido na Indonésia 

na década de 1960, como alternativa ao antigo modelo de concessão. O modelo da 

Indonésia é ainda hoje utilizado como modelo ou referência por diversos países 

produtores, com destaque países asiáticos e africanos entre os quais Angola, China e 

Egito. No sistema de partilha de produção, os países produtores transferem às 

companhias petrolíferas tão somente o direito exclusivo de conduzir as atividades de 

exploração e produção dos minerais do subsolo, sem, no entanto, transferir às 

companhias petrolíferas quaisquer direitos de propriedade sobre o subsolo. Deste modo, 

os hidrocarbonetos produzidos permanecem de propriedade do Estado hospedeiro, que 

contrata a companhia petrolífera para efetuar a exploração dos hidrocarbonetos por sua 

                                                 
24 CORIOLANO, Ana Catarina Fernandes. REIS, Edjane Melo dos. DELGADO, Regina Célia de 

Oliveira Brasil. A Indústria do Petróleo e os Modelos de Contrato para Exploração e Produção no 

Brasil. Runpetro. Ano 2, n.1 – Out.2013/mar.2014. Disponível em: 

<https://repositorio.unp.br/index.php/runpetro/article/view/444>. Acesso em: 12. fev. 2014, p. 26. 
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conta e risco. Contudo, o Estado hospedeiro deverá ressarcir a companhia petrolífera 

pelos seus custos nas explorações das reservas25. 

O terceiro modelo de contrato é o Contrato de serviço, que segue modelo 

contratual especialmente distinto dos demais, já que fica pactuado entre as partes como 

os riscos serão divididos. O risco pode ou não recair sobre o concessionário, mas o que 

efetivamente se contrata não é a propriedade do petróleo extraído, mas sim o serviço de 

sua extração. A empresa, por prestar apenas o serviço de extração, não fica com o 

direito sobre o petróleo, apenas recebe o correspondente pelo serviço prestado26. Deste 

modo, a companhia petrolífera arca com todos os custos de exploração e 

desenvolvimento, sendo que o Estado se apropria da produção total. Os países que mais 

utilizam este tipo de contrato são a Venezuela, o Irã, o Kuwait e a Argélia. 

A política energética nacional reveste-se do uso racional dos recursos naturais 

potenciais e que possam servir de fonte de energia renováveis ou não. O uso adequado e 

eficiente de tais recursos requer a instituição de órgãos que fiscalizem e regulamentem a 

produção e exploração de petróleo. Assim como a garantia do fornecimento de energia 

por meio da adoção de medidas que fomentem o desenvolvimento e a geração de 

empregos nas regiões do país se fazem presentes no ordenamento jurídico. A 

fiscalização e regulamentação dessas atividades ficarão sob a responsabilidade do 

Conselho Nacional de Energia (CNE) e a Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP)27. 

 Com isso, ANP, edita a Lei nº 9.478 de 1997 (Nova Lei do Petróleo), em que 

institui uma política liberal do petróleo, contudo mantém a soberania do país sobre o 

petróleo, visando preservar sempre o interesse nacional. A partir deste momento, a ANP 

concentrou-se em atrair novos investidores, com o intuito de aumentar a disponibilidade 

de investimentos estrangeiros no setor, quebrando assim o monopólio da Petrobrás. 

                                                 
25 BASTOS, Ricardo Fagundes. SENA, Richard Almeida de. Uma Análise Comparativa Entre os 

Modelos de Concessão e de Partilha do Setor Petrolífero. Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ, Escola Politécnica. Rio de Janeiro/RJ. 2010. Disponível em: 

<http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10001516.pdf>. Acesso em: 12. jan. 2015, p. 49. 
26 FAVACHO, Frederico. A Gestão de Conflitos em Contratos Internacionais do Petróleo. Revista 

Brasileira de Direito Constitucional – RBDC. Nº 18 – jul./dez. 2011. Disponível 

em:<http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-18/RBDC-18-243-

Artigo_Frederico_Favacho_(A_Gestao_de_Conflitos_em_Contratos_Internacionais_do_Petroleo).pdf>. 

Acesso em 11. jan. 2015, p. 248-249. 
27 SOARES, Paula Meyer. BERNI, Mauro Donizetti. MANDUCA, Paulo C. A indústria de petróleo no 

Brasil: avaliação histórica da concepção da empresa Petrobrás. VIII WORKSHOP DE PÓS-

GRADUAÇÃO E PESQUISA DO CENTRO PAULA SOUZA. São Paulo/SP, 2013. Disponível em: 

<http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/pos-graduacao/workshop-de-pos-graduacao-e-pesquisa/008-

workshop2013/trabalhos/otimizacao_e_qualidades_de_sistemas_produtivos/121947_942_952_FINAL.pd

f>. Acesso em 26. mar. 2015, p. 947. 
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Nesta época, já se falava de forma mais ampla da proteção ao meio ambiente, uma vez 

que em 1992 houve a Rio-92, Conferência realizada no Rio de Janeiro que tratava sobre 

a proteção ambiental. A Nova Lei do Petróleo, criou o Conselho Nacional de Política 

Energética – CNPE e dispôs que as políticas nacionais visarão a proteção do meio 

ambiente e a conservação de energia. 

 Com a exigência da proteção ambiental explícita na Lei do Petróleo e 

juntamente com a Constituição Federal de 1988, que trouxe em seu artigo 225 

dispositivos de proteção e preservação ao meio ambiente, a indústria petrolífera passou 

a se importar mais com os problemas ambientais, buscando meios adequados e 

mecanismos eficientes capazes de preservar o meio ambiente sem, contudo, atrapalhar o 

crescimento econômico e o desenvolvimento do setor petrolífero. 

 O setor industrial é um dos quais mais provocam danos ao meio ambiente, seja 

por seus processos produtivos ou pela fabricação de produtos poluente e/ou que tenham 

problemas de disposição final após sua utilização. Se por um lado as tecnologias 

adotadas levaram à degradação ambiental, elas também possibilitaram maior eficiência 

no uso dos recursos naturais e a substituição de insumos no processo produtivo28. Deste 

modo, após o primeiro choque do petróleo no ano de 1973, houve um melhor 

aproveitamento energético dos derivados do petróleo e a sua substituição parcial por 

outras fontes energéticas. Assim, a tecnologia se apresenta como meio propicio tanto 

para o desenvolvimento econômico como para a proteção ambiental. 

 Com relação ao controle da emissão de CO2 na atmosfera a partir das industrias 

de petróleo, algumas empresas do setor petrolífero não querendo classificar o dióxido de 

carbono como poluente fizeram lobby com sucesso junto aos políticos eleitos nos 

Estado Unidos com o intuito de impedir tal classificação. Do contrário, precisaríamos 

utilizar menos desses combustíveis e as empresas teriam de gastar mais dinheiro para 

controlar as emissões de CO2. Deste modo, alguns Estados decidiram criar suas próprias 

leis para regular a emissão de CO2
29

, visando o melhor aproveitamento possível do 

petróleo e buscando mecanismos capazes de compensar os danos causados pela emissão 

deste gás poluente. 

O setor industrial consome grandes quantidades de recursos e matérias 

primas e suas atividades geram emissões para a atmosfera e o meio ambiente em 

                                                 
28 LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira. Economia do Meio Ambiente. Teoria e prática. May. Peter H. 

(Org.). 2ª ed. Rio de Janeiro/RJ. Elsevier, 2010, p. 206. 
29 MILLER JR, G. Tyler. Ciência Ambiental. Tradução da 11ª edição norte-americana. São Paulo/SP. 

Thomson Learning Edicoes. 2006. P. 398-399. 
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geral. Assim, a participação das indústrias é fundamental para que se alcance 

os objetivos de proteção do clima através do aumento da eficiência no seu uso 

de recursos e matérias primas, instalação ou aperfeiçoamento das tecnologias 

para reduzir emissões, substituição de substâncias poluidoras e redução de resíduos e 

subprodutos30. 

Deste modo, o sequestro geológico de carbono aparece como alternativa neste 

crescimento do setor petrolífero, que por um lado visa apenas o benefício econômico e o 

aumento na produção do petróleo e do gás natural, mas por outro lado se preocupa com 

o meio ambiente e o futuro dos recursos naturais, buscando instrumentos e mecanismos 

para a conciliação entre o desenvolvimento econômico e industrial e a proteção e 

preservação do meio ambiente. Assim, o mecanismo de sequestro geológico de carbono 

se mostra adequado para o que busca a indústria petrolífera, sendo necessária sua 

implementação e sua regulação no Brasil, para acompanhar o constante crescimento da 

indústria do petróleo no país.  

 Tratando especificamente da regulação de petróleo no Brasil, esta remonta ainda 

do século XVIII, quando houve a autorização da exploração de terras por particulares a 

procura de petróleo e recursos minerais. Deste modo, quando os bens são livremente 

acessíveis, quando eles têm uma natureza pública, quando se constituem serviços 

públicos e quando se trata de moeda e crédito, o Estado passa a regular a oferta e a 

demanda a partir de um aparato jurídico-administrativo detalhado em códigos, 

regulamentos e especificações, de forma a se definirem os direitos e deveres dos agentes 

e do Estado31. 

 Assim, a regulação da exploração e produção do petróleo, vai muito além das 

agências reguladoras recentemente criadas. Elas são apenas a derradeira roupagem da 

prática do ordenamento do Estado para atividades especiais. As agências atuais 

correspondem à última versão da regulação, trazidas pelo liberalismo que inspirou as 

reformas estruturais do final do século passado. E, se assim dor entendida, a sua prática 

é bastante antiga no Brasil, bem anterior a criação das atuais instituições. Em muitos 

sentidos, embora periférico, o país foi pioneiro e esteve sempre em linha com as 

                                                 
30MACEDO, Laura Valente (Coord.) Mudanças climáticas e desenvolvimento Limpo: Oportunidades 

para Governos Locais. IN: Um Guia do ICLEI. Rio de Janeiro: ICLEI Governos Locais pela 

Sustentabilidade e LACS – Secretariado para América Latina e Caribe. fev. 2005, p. 53. 
31DUTRA, Luís Eduardo Duque. Combustíveis no Brasil: desafios e perspectivas. Allan Kardec 

Duailibe  (Org.). Centro de Estudos de Energia e Desenvolvimento. Rio de Janeiro/RJ. Synergia. 2012, p. 

42. 
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iniciativas de modernização da administração pública observadas no contexto 

internacional ao longo do tempo32. 

 No período Imperial, não havia qualquer código legal específico que tratasse da 

exploração e produção do petróleo, sendo definidos em seus aspectos fundamentais pelo 

texto constitucional de 1824 e pela lei de terras de 1850, dispondo do princípio básico 

que estabelecia que o subsolo constituía propriedade do Estado, podendo entretanto ser 

explorado por particulares. A propriedade da superfície, dessa maneira, não garantia 

qualquer direito especial, sendo obrigatória a autorização especial Imperial para a 

prospecção e lavras dos recursos minerais no país33. 

 No ano de 1938, foi elaborada uma lei obrigando que toda atividade petrolífera 

no Brasil deveria ser realizada por brasileiros, surgindo também, em 29 de abril de1938, 

o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), criado para avaliar os pedidos de pesquisa e 

lavra de jazidas de petróleo no Brasil. O mesmo decreto que criou o CNP (Decreto-lei 

nº 395/38), foi instituída a utilidade pública do abastecimento nacional de petróleo, 

responsável pela regulando das atividades de importação, exportação, transporte, 

distribuição, comércio de petróleo e derivados e o funcionamento da indústria de 

refino34. 

Na área da legislação sobre o petróleo, o CNP, como foi comentado, adotou 

ações para liberalizar as normas vigentes para o refino. Foi editada a Resolução nº 1, de 

1º outubro de 1945, que definia normas para a instalação de refinarias pelos empresários 

nacionais. O edital público para a concorrência foi elaborado segundo as normas da 

legislação de 1938 - ou seja, evitando-se uma mudança completa nas normas que 

restringiam a participação de empresas estrangeiras naquele momento, ainda sob a 

presidência de Getúlio Vargas - a que concorreram quatro grupos empresariais; como 

resultado, foi aprovada a instalação da Refinaria de Manguinhos, em 1946, e da 

                                                 
32 DUTRA, Luís Eduardo Duque. Combustíveis no Brasil: desafios e perspectivas. Allan Kardec 

Duailibe  (Org.). Centro de Estudos de Energia e Desenvolvimento. Rio de Janeiro/RJ. Synergia. 2012, p. 

42. 
33 DIAS, José Luciano de Mattos. QUAGLINO, Maria Ana. A Questão do Petróleo no Brasil: uma 

história da Petrobrás. CDPOC: PETROBRAS. Rio de Janeiro/RJ. 1993. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/54.pdf>. Acesso em 25. mar. 2015, p. 02. 
34 Artigo 2º. Compete exclusivamente ao Governo Federal:  III – estabelecer, sempre que julgar 

conveniente, na defesa dos interesses da economia nacional e cercando a indústria de refinação de 

petróleo de garantias capazes de assegurar-lhe êxito, os limites, máximo e mínimo, dos preços de venda 

dos produtos refinados – importados em estado final ou elagarado no país – tendo em vista, tanto quanto 

possível, a sua uniformidade em todo o território da República. Art. 3º. Fica nacionalizada a indústria da 

refinação do petróleo importado ou de produção nacional, mediante a organização das respectivas 

empresas nas seguintes bases: I – capital social constituído exclusivamente por brasileiros natos, em ações 

nominativas; II – direção e gerência confiadas exclusivamente a brasileiros natos, com participação 

obrigatória de empregados brasileiros, na proporção estabelecida pela legislação do país.  
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Refinaria de Petróleo União, em 1947. Em fevereiro de 1948, foi enviado ao Congresso 

Nacional o anteprojeto de Estatuto do Petróleo, que revogava o dispositivo que 

nacionalizara a indústria, em 1938. O objetivo era atrair capitais estrangeiros para 

investir em refinarias e na exploração de petróleo, ainda que com limitações, como a 

necessidade de atendimento prioritário ao mercado interno antes da realização de 

exportações35. 

 A Emenda Constitucional nº 9, promulgada em 1995, quebrou o monopólio da 

Petrobras e, no subsolo, o petróleo passou a ser da União. Logo depois, foi editada a Lei 

do Petróleo, Lei Federal nº 9.478/1997, que define o novo marco legal para o setor. A 

lei tem mais de oitenta artigos subdivididos em dez capítulos, criando o Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) e dispondo dentre outras coisas, sobre a criação 

e concessão de direito das atividades de exploração e produção (E&P), estabelece as 

autorizações de refino, processamento do gás natural e transporte do petróleo, preservar 

o interesse nacional, promover o desenvolvimento, promover a livre concorrência, atrair 

investimentos no setor de energia e proteger o meio ambiente36. 

 A Lei do Petróleo criou ainda a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), sendo esta agencia considerada como a primeira iniciativa de 

reconstrução institucional do setor, após as crises existentes antes da criação da lei. A 

ANP é responsável pela regulação, contratação e fiscalização das atividades do setor, 

sendo uma autarquia federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), com 

sede em Brasília/DF, possui o condão de estabelecer regras através de portarias, 

instruções normativas e resoluções, além de promover licitações e celebrar contratos em 

nome da União com os concessionários em atividades de exploração, desenvolvimento 

e produção de petróleo e gás natural e também possui o dever de fiscalizar as atividades 

das industrias reguladas, diretamente ou mediante convênios com outros órgãos 

públicos. 

                                                 
35 MORAIS, José Mauro. Petróleo em Águas Profundas: uma história tecnológica da Petrobras na 

exploração e produção offshore. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília/DF. 2013. 

Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_petrobras_aguas_profundas.pdf

>. Aceso em 12. ago. 2014, p. 48. 
36 Artigo 1º, incisos I, II, III, IV, IX e X. Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das 

fontes de energia visarão aos seguintes objetivos: I - preservar o interesse nacional; II - promover o 

desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos; III - proteger os 

interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; IV - proteger o meio ambiente 

e promover a conservação de energia; IX - promover a livre concorrência; X - atrair investimentos na 

produção de energia. 
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 Relevante é mencionar que o dispositivo legal que estabeleceu o regime de 

concessão industrial (e a apropriação privada do resultado da produção) foi objeto de 

ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 3.273). Argumentou-se nessa ação serem 

as jazidas de petróleo e gás natural bens da União37, de modo que permitir a apropriação 

privada dos resultados da extração alegadamente violaria essa previsão constitucional, 

além de ofender o monopólio estatal sobre a atividade. No entanto, a tese não logrou 

êxito no Supremo Tribunal Federal. A partir das razões lançadas no voto do Ministro 

Eros Roberto Grau, o tribunal, por maioria, decidiu que a apropriação dos bens, pela 

concessionária, do resultado da produção decorrente de contrato de concessão 

regularmente celebrado entre as partes não feria a titularidade pública da jazida de 

petróleo nem o monopólio da União, sendo, inclusive, a regra para os demais recursos 

minerais38. A Lei do Petróleo ainda modificou o regime jurídico da Petrobrás, passando 

de empresa executora do monopólio da União para estatal de livre competição com as 

outras empresas, em função das condições de mercado39. 

 A partir deste momento, a lei exigiu a clara separação entre o titular do 

monopólio (União), a entidade da administração pública responsável por sua gestão e 

com papel regulatório (a ANP) e a sociedade de economia mista federal que, em 

competição com a iniciativa privada, poderia disputar os direitos de exploração e 

produção que viessem a ser licitados (Petrobrás). Em razão dessa profunda alteração de 

sua natureza, a lei previu que deveria ser providenciada a separação entre os ativos da 

estatal e aqueles pertencentes à União, devendo a estatal ser indenizada pelos 

investimentos que tivesse realizado até aquele momento40. 

 A lei também afirmou os direitos da Petrobras sobre todos os bens de refino, 

equipamento, infraestrutura de transporte dutoviário/marítimo e armazenagem. Cabe 

destacar que também foi permitida a entrada de novas empresas no upstream, assim 

como foi firmado o princípio do livre acesso aos ativos de transporte e armazenagem da 

                                                 
37 Artigo 20. São bens da União: inciso IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 
38 Artigo 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia 

hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e 

pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 
39 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação da atividade de petróleo e do gás natural no 

Brasil. Livro: Regulação no Brasil: uma visão multidisciplinar. GUERRA, Sérgio (Org.). Rio de 

Janeiro/RJ. FGV. 2014, p. 291-292. 
40 Ibid. p. 293. 
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Petrobras, com o alvo de introduzir competitividade no setor e instituir um novo modelo 

de organização industrial41. 

 Posteriormente, com a evolução das relações contratuais na indústria do petróleo 

e com a descoberta da camada do Pré-sal, localizada na costa marítima brasileira, 

situada numa faixa entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina, foi observado a 

necessidade de uma nova lei tratando de assuntos relacionados ao Pré-sal, como sua 

exploração, comercialização, contratos entre o Estado e as empresas do setor privado 

interessado em explorar na área do Pré-sal. Deste modo, foi encaminhado ao Congresso 

Nacional, no ano de 2009, quatro projetos de lei, os quais restaram aprovados em 2010 

e ficaram divididos em cessão onerosa e capitalização da Petrobrás, no contrato de 

partilha de produção, criação do fundo social e por fim, a criação de uma nova empresa 

estatal, a Pré-sal Petróleo S.A (PPSA)42. 

 A lei aprovada em 2010 foi a 12.304, que criou a PPSA, empresa que possui 

natureza regulatória, posto que irá gerir os contratos realizados pela União com as 

empresas petrolíferas, além de ter acesso ao conteúdo informacional no que tange aos 

custos efetivamente necessários à exploração e produção do petróleo na área do Pré-sal, 

dispondo de algumas competências estabelecidas para a PPSA, como por exemplo, 

tratar do contrato de partilha de produção celebrados pelo Ministério de Minas e 

Energia, representar a União nos consórcios formados para a execução dos contratos de 

partilha de proteção, dentre outras competências dispostas no artigo 4º da Lei Federal nº 

12.304/201043.  

                                                 
41 PINTO JR, Helder Queiroz (Org.). Economia da Energia: fundamentos econômicos, evolução 

histórica e organização industrial. Rio de Janeiro/RJ. Elsevier, 2007, p. 112. 
42 BULHÕES, Daniel Bruno Damasceno. A Pré-sal Petróleo S.A e o Novo Marco Regulatório 

Brasileiro. Revista Direito e Liberdade – RDL – ESMARN – v. 15, n.1, p. 71-95, jan./abr. 2013. 

Disponível em: 

<http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/view/546>. Acesso 

em 15. abr. 2015, p. 84. 
43 Artigo 4o : Compete à PPSA: I - praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos de partilha de 

produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia, especialmente: a) representar a União nos 

consórcios formados para a execução dos contratos de partilha de produção; b) defender os interesses da 

União nos comitês operacionais; c) avaliar, técnica e economicamente, planos de exploração, de 

avaliação, de desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 

fluidos, bem como fazer cumprir as exigências contratuais referentes ao conteúdo local; d) monitorar e 

auditar a execução de projetos de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo, de gás 

natural e de outros hidrocarbonetos fluidos; e) monitorar e auditar os custos e investimentos relacionados 

aos contratos de partilha de produção; e f) fornecer à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) as informações necessárias às suas funções regulatórias; II - praticar todos os 

atos necessários à gestão dos contratos para a comercialização de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos da União, especialmente: a) celebrar os contratos com agentes comercializadores, 

representando a União; b) verificar o cumprimento, pelos contratados, da política de comercialização de 

petróleo e gás natural da União resultante de contratos de partilha de produção; e c) monitorar e auditar as 
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Deste modo, por trás de uma função empresarial de gestão voltada à 

maximização dos lucros da União, há a função regulatória de coletar o maior número de 

informações para melhor regular o setor de petróleo no ambiente do Pré-sal. Além da lei 

que criou a PPSA, foi editada também a Lei Federal nº 12.276/2010, que trata da cessão 

onerosa e capitalização da Petrobrás, e a Lei Federal nº 12.351/2010, que estabelece o 

regime de partilha para a região do Pré-sal, além de instituir um fundo social com a 

função de gerir as receitas advindas da exploração e produção de petróleo e gás nessa 

área do Pré-sal. 

 O sistema de partilha para a exploração e produção de petróleo, adotado por 

meio da Lei n. 12.351 de 2010, foi estabelecido em um contexto de preços 

internacionais elevados e a partir da constatação de que as reservas do pré-sal 

apresentavam condições distintas das até então descobertas em termos de volume e 

rentabilidade. O modelo escolhido teve como objetivo assegurar maior parcela dos 

recursos para a União e maior controle sobre a atividade petrolífera e os recursos 

energéticos estratégicos. De acordo com o modelo de partilha, não apenas a propriedade 

das reservas de petróleo e gás natural é exclusiva da União, mas também todo o produto 

extraído, diferentemente do contrato de concessão. Da mesma forma que no sistema de 

concessão, o contratante arca com todos os riscos e custos de exploração e 

desenvolvimento, sem direito a indenizações caso não haja recursos comercializáveis no 

bloco licitado. À empresa contratada faz jus a dois tipos de remuneração, o custo óleo e 

parte do excedente em óleo. O custo óleo refere-se à parcela da produção (in natura) a 

que a empresa tem direito para cobrir custos e investimentos realizados na exploração e 

desenvolvimento das atividades e é estabelecido no edital de licitação. A diferença entre 

o volume total da produção e o custo óleo deve ser repartida entre a empresa contratada 

e a União, depois deduzidos os royalties. Ao Estado cabe, além de parte do excedente 

em óleo (in natura), o bônus de assinatura e os royalties (ambos em forma de 

remuneração financeira). Ao estabelecer o pagamento devido à União como produto in 

natura e não sob a forma de remuneração financeira, o Estado brasileiro também assume 

                                                                                                                                               
operações, os custos e os preços de venda de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 

fluidos; III - analisar dados sísmicos fornecidos pela ANP e pelos contratados sob o regime de partilha de 

produção; IV - representar a União nos procedimentos de individualização da produção e nos acordos 

decorrentes, nos casos em que as jazidas da área do pré-sal e das áreas estratégicas se estendam por áreas 

não concedidas ou não contratadas sob o regime de partilha de produção; e V - exercer outras atividades 

necessárias ao cumprimento de seu objeto social, conforme definido no seu estatuto. Parágrafo único.  No 

desempenho das competências previstas no inciso I, a PPSA observará, nos contratos de partilha de 

produção, as melhores práticas da indústria do petróleo. 
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um papel mais ativo com relação ao setor petrolífero, visto que garante para si decisões 

em relação à comercialização do produto44. 

 Dentre as vantagens do modelo de partilha está o fato de que o Estado passa a 

deter maior controle de todas as etapas do processo, da exploração ao desenvolvimento 

e à comercialização. O Quadro relaciona algumas das principais diferenças entre os dois 

regimes contratuais. É importante lembrar que a adoção do modelo de partilha se dará 

na licitação dos blocos do pré-sal. Os contratos já assinados em regime de concessão 

não sofrerão alterações e as licitações das outras áreas que não a do pré-sal poderão ser 

feitas sob esse regime. 

Tabela 2. Comparativo entre o sistema de Concessão e Partilha 

Sistemas contratuais Concessão Partilha 

Propriedade do Petróleo e 

Gás Natural 

O petróleo e gás natural 

extraídos são de 

propriedade da empresa 

concessionária 

O petróleo e o gás natural 

extraídos são de propriedade 

da União 

Parcela do Governo Bônus de assinatura, 

royalties, participação 

especial, pagamento por 

ocupação da área 

Profit Oil - Parcela da 

Empresa (em produto) + 

Bônus de Assinatura + 

Royalties 

Parcela da Empresa Receita bruta - Parcela do 

governo 

Cost Oil + Profit Oil - 

Parcela do Governo 

Propriedade das 

Instalações 

Empresa União 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP (2011). 

  

Depois da edição das Leis em 2010, a função da Petrobrás foi alterada, sendo 

que a União passou a poder contratar diretamente a estatal, sem necessidade de licitação 

prévia. Ademais, à Petrobras caberá o papel de operadora única dos blocos, o que 

significa que a empresa será o ente responsável pelas atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção das áreas em sistema de partilha. Tais atividades poderão 

                                                 
44 RIBEIRO, Talita Miranda. O Pré-sal e as Mudanças no Marco Regulatório do Petróleo. Grupo de 

Economia/FUNDAP. Universidade de São Paulo – USP. Boletim de Economia. Junho de 2011. 

Disponível em: <http://www.fundap.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2014/03/boletim_economia_5_setorial_pre-sal.pdf>. Acesso em 23. abr. 2015, p. 17. 
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ser executadas em conjunto com outras empresas, que, para tanto, deverão se consorciar 

com a Petrobras e a Pré- Sal S.A. A formação desses consórcios, nos quais a legislação 

assegura à Petrobras uma participação mínima de 30%, resultará de leilões nos quais 

sairão vencedoras as propostas que oferecerem os maiores excedentes em óleo para a 

União45.  

 Desta forma, a descoberta do Pré-sal apresentou novas formas de pensar e de 

agir na indústria do petróleo brasileira, partindo das modificações na forma de 

contratação para exploração dos blocos do Pré-sal e para a produção de combustíveis a 

partir da extração dos campos do Pré-sal, passando pela criação de uma empresa 

especifica para tratar dos assuntos relativos ao Pré-sal, a PPSA, alterando ainda as 

competências e responsabilidades da Petrobrás, apresentando ao Brasil e para o mundo 

um novo marco regulatório da indústria petrolífera.  

 

2.1 – INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE NA INDÚSTRIA 

DO PETRÓLEO 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, trouxe 

expressamente em seu texto a proteção ao meio ambiente, dispondo que todos os 

cidadãos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade 

de vida, sendo dever do poder público e da coletividade a obrigação de defendê-lo e 

preservá-lo para a presente e as futuras gerações46. A partir da Constituição de 1988 que 

o meio ambiente passou a ser um bem jurídico tutelado e passou por novos conceitos e 

concepções para garantir o bom uso dos locais protegidos. 

 Junto com a normatização da proteção ambiental, a Constituição de 1988, 

levando em consideração a Lei nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional de 

Defesa Ambiental estabeleceu ainda alguns princípios que concedem maior efetividade 

a proteção do meio ambiente,como por exemplo, os princípios do desenvolvimento 

sustentável, da precaução, da prevenção, do poluidor-pagador, e o princípio da 

participação. Todos esses princípios elencados traduzem a intenção de o poder público 

                                                 
45 RIBEIRO, Talita Miranda. O Pré-sal e as Mudanças no Marco Regulatório do Petróleo. Grupo de 

Economia/FUNDAP. Universidade de São Paulo – USP. Boletim de Economia. Junho de 2011. 

Disponível em: <http://www.fundap.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2014/03/boletim_economia_5_setorial_pre-sal.pdf>. Acesso em 23. abr. 2015, p. 19. 
46 Artigo 225, Caput. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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em proteger o meio ambiente, visando o uso adequado dos componentes 

disponibilizados. 

 Deste modo, o princípio do desenvolvimento sustentável está expresso no final 

do Caput, do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, quando se refere que o poder 

público e a coletividade têm o dever de “defende-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações”, terminologia esta que foi criada na Conferência Mundial de Meio 

Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia no ano de 1972. Nessa vertente, constata-

se que os recursos ambientais não são inesgotáveis, tornando-se inadmissível que as 

atividades econômicas desenvolvam-se alheias a esse fato. Busca-se com isso a 

coexistência harmoniosa entre economia e meio ambiente. Permite-se o 

desenvolvimento, mas de forma sustentável, planejada, para que os recursos hoje 

existentes não se esgotem ou tornem-se inócuos47. 

 Com relação ao princípio da precaução, este visa prevenir que danos ambientais 

irreversíveis ocorram no meio ambiente. Este princípio veio disposto no princípio 15 da 

Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 199248. 

Este tratado internacional estabelece que o princípio da precaução necessita apenas da 

caracterização do dano potencial ao meio ambiente, podendo ser usada para intervir o 

ônus da prova na análise de impactos em um procedimento de licenciamento ambiental, 

por exemplo, sendo dever do empreendedor provar que a sua construção não causará 

danos ao meio ambiente49. 

 O princípio da prevenção é considerado como preceito fundamental, uma vez 

que os danos ambientais, na maioria das vezes são irreversíveis ou irreparáveis, sendo 

considerado ainda como sustentáculo do direito ambiental, consubstanciando-se como 

seu objetivo fundamental. Para a concretização do princípio da prevenção deve ser 

difundida uma consciência ecológica, a qual deve ser desenvolvida por meio de uma 

política de educação ambiental e através do Estado na punição correta do poluidor, que 

deve ser um estimulante negativo contra a prática de agressões ao meio ambiente50. 

                                                 
47 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 13º ed. Revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo/SP. Saraiva. 2012, p. 87. 
48 Princípio 15. Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente 

observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou 

irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de 

medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
49 BELTRÃO, Antônio Figueiredo Guerra. Curso de Direito Ambiental. São Paulo/SP. Método. 2009, 

p. 39-40.  
50 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. MORITA, Dione Mari. FERREIRA, Paulo. Licenciamento 

Ambiental. São Paulo/SP. Saraiva. 2011, p. 41-42. 
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 O princípio do poluidor-pagador pode ser entendido como uma punição de 

cunho financeiro ao causador do dano ambiental. Costuma ocorre quando nenhum dos 

princípios anteriores (precaução e prevenção) conseguem efetividade nas suas 

atividades. Este princípio é considerado como fundamental da política ambiental, sendo 

um instrumentoeconômico que exige do poluidor, uma vez identificado, suportar as 

despesas de prevenção, reparação e repressão dos danos ambientais. Contudo, os custos 

resultantes da poluição devem ser assumidos pelo empreendedor de atividades 

potencialmente poluidoras, no custo da produção51. Com este princípio, o poder público 

tenta inibir os danos ambientais através da penalização financeira, no intuito de forçar o 

agente a pensar bem antes de agir e provocar danos irreversíveis ao meio ambiente. 

 O princípio da participação está disposto na Constituição Federal de 198852. O 

presente princípio defende o direito que as pessoas possuem de participarem ativamente 

das decisões políticas ambientais, em decorrência do sistema democrático, que permite 

a participação popular nos assuntos que envolva os seus interesses, dentre eles, o meio 

ambiente. O princípio da participação vem descrito no princípio 10 da Declaração do 

Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992, no Brasil 

declarando que a participação popular, através da informação é o melhor caminho para 

tratar as questões ambientais53. Essa participação popular no processo de formação da 

decisão política ambiental poderá ser também por associações ambientais, pois vozes 

isoladas normalmente não têm o mesmo eco que um conjunto de pessoas que criam uma 

pessoa jurídica para realizar em conjunto o que seria mais árduo promover 

individualmente54. 

 Todos os princípios expostos anteriormente demonstram o cuidado que o 

legislador constituinte teve para quando da promulgação da Constituição de 1988, 

elevando a proteção ao meio ambiente a um nível constitucional, devendo tanto o poder 

                                                 
51 SILVA, Romeu Faria Thomé da. Manual de Direito Ambiental. Salvador/BA. Jus Podivm. 2011, p. 

72-73. 
52 Artigo 225, § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: inciso VI: 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente. 
53 Princípio 10. A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível 

apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às 

informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações 

acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar 

dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, 

colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 

judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos. 
54AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito Ambiental Esquematizado. 5ª ed. São Paulo/SP. 

Método. 2014, p. 74. 
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público como a sociedade atuarem no benefício do meio ambiente. Contudo, não são 

apenas por meio dos princípios que o meio ambiente deve ser protegido, havendo na 

própria Constituição e em outras leis do ordenamento jurídico brasileiro mecanismos 

que concedem maior efetividade à preservação ambiental. Dentre estes mecanismos 

destacam-se: o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), e o Licenciamento Ambiental. 

 Antes de adentrar nos mecanismos de proteção ambiental, há que se falar na 

Avaliação de Impactos Ambientais (AIA). A implantação de qualquer atividade que de 

alguma forma cause impacto negativo ao meio ambiente deve ser condicionada a uma 

avaliação prévia para que possa, primeiramente, autorizar ou não o empreendimento, e, 

em segundo momento, exigir do empreendedor as medidas necessárias para corrigir, 

mitigar e/ou compensar os efeitos negativos que elas poderão acarretar ao ecossistema. 

A AIA é gênero, onde são espécies todos os estudos relativos a impactos ambientais 

apresentados como subsídio para a análise de Licença Ambiental55. 

 Deste modo, um dos mecanismos de proteção trazidos na Constituição Federal 

de 1988 é o Estudo de Impacto Ambiental (EIA)56, que deve ser elaborado antes da 

instalação de obra ou de atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação. A implementação pelo Direito Brasileiro desse instrumento preventivo de 

tutela ambiental estimulou a participação da sociedade nas discussões democráticas 

sobre a implantação de projetos, contribuiu para o manejo adequado de recursos 

naturais, para o uso correto de matérias-primas e a utilização de tecnologias de ponta, 

evitando altos investimentos futuros em equipamentos de controle e monitoramento57. O 

Estudo de Impacto Ambiental possui algumas características, dentre elas, o caráter 

obrigatório e público, tem como objetivo a prevenção de dano ao meio ambiente e a 

possibilidade de realização de audiência pública, a qual tem por finalidade expor a todos 

o conteúdo do que está sob análise, as conclusões constantes do Relatório de Impacto 

Ambiental, possibilitando ampla discussão acerca do mesmo58. 

                                                 
55 SILVA, Romeu Faria Thomé da. Manual de Direito Ambiental. Salvador/BA. Jus Podivm. 2011, p. 

190-191. 
56 Artigo 225, § 1º:Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, inciso IV: exigir, 

na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 
57 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiental: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e 

glossário. 6ª ed. São Paulo/SP. Revista dos Tribunais. 2009, p. 383. 
58 CARVALHO, Antônio Cesar Leite de. SANTANA, José Lima. Direito Ambiental Brasileiro em 

Perspectiva: aspectos legais, críticas e atuação prática. Curitiba/PR. Juará. 2009, p. 415. 
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 Outro mecanismo de proteção ambiental que é uma espécie da Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA) é o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) que é destinado 

especificamente ao esclarecimento das vantagens e consequências ambientais do 

empreendimento e complementa o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), sendo o 

verdadeiro instrumento de comunicação ao administrador e ao público. Qualificar, e 

quando possível, quantificar antecipadamente o impacto ambiental é o papel reservado 

ao EIA, como um suporte para um adequado planejamento de obras ou atividades que 

interferem no ambiente59. O EIA deverá ser realizado por profissionais legalmente 

habilitados e, além de atender à legislação pertinente, terá, ainda, de observar algumas 

diretrizes gerais, tais como: contemplar todas as alternativas tecnológicas e de 

localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução e identificar e 

avaliar sistematicamente os impactos ambientais que poderão ser gerados durante as 

fases de implantação e operação da atividade60. A divulgação e a publicação de tal 

estudo se faz através do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), sendo este o 

documento oficial para expor os resultados do Estudo de Impacto Ambiental. 

 Tanto o EIA como o RIMA são de suma importância para o empreendedor 

conseguir o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental está disposto nos 

artigos 9º, inciso IV e 10, Caput da Lei nº 6.938/1981, que estabeleceu a Política 

Nacional do Meio Ambiente61, sendo considerado como o complexo de etapas que 

compõe o procedimento administrativo, a qual objetiva a concessão de licença 

ambiental. O licenciamento ambiental é composto de três etapas: a primeira é a outorga 

de licença prévia, concedida na fase preliminar do planejamento da atividade ou 

empreendimento, aprovando sua localização e concepção e atestando a viabilidade 

ambiental; a segunda é a outorga de licença de instalação que autoriza a instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 

programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental; a terceira 

e última é a outorga de licença de operação, que autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças 

                                                 
59 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiental: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e 

glossário. 6ª ed. São Paulo/SP. Revista dos Tribunais. 2009, p. 383. 
60 CANOTILHO. José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental 

Brasileiro. 3ª ed. São Paulo/SP. Saraiva. 2010, p. 274. 
61 Artigo 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: Inciso IV - o licenciamento e a 

revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Artigo 10, Caput - A construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva 

ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental 

dependerão de prévio licenciamento ambiental. 
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anteriores. A licença prévia e de instalação possuem o prazo máximo de seis anos de 

validade, sendo obrigatório a sua renovação em caso de vencimento do prazo62. 

 Todos os princípios apresentados e os mecanismos trazidos pela Constituição 

Federal de 1988 e pela Política Nacional do Meio Ambiente conferem maior efetividade 

na busca da proteção do meio ambiente e todas elas estão diretamente ligadas à indústria 

do petróleo, que deve observar e respeitar os princípios e seguir passo a passo todos os 

mecanismos de defesa, preservação e proteção do meio ambiente, na intenção de que as 

suas ações na busca do desenvolvimento econômico não degrade de forma irreversível o 

meio ambiente, como expõe o artigo 225, Caput da Constituição Federal de 1988, 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, cabendo a todos a proteção e defesa do 

meio ambiente. 

 

2.2 MECANISMOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBINETE 

 

 Com a expansão das indústrias, a partir da Revolução Industrial no século XVIII 

e XIX, ocorrida na Europa, principalmente nos países considerados de Primeiro Mundo, 

como a Inglaterra e a França, houve um crescente aumento na queima de combustíveis 

fósseis, como por exemplo o carvão, e posteriormente o petróleo que eram utilizados 

como combustíveis para o funcionamento das máquinas, impulsionando assim a 

produção e comercialização de produtos industrializados. A história da industrialização 

mundial evidencia o papel preponderante do desenvolvimento tecnológico no processo 

de mudanças radicais que ocorreram nas sociedades humanas. O subsequente 

desenvolvimento econômico e tecnológico, baseado no uso intensivo de matérias-

primas e energia, aumentou a velocidade de utilização dos recursos naturais63. 

 Se por um lado o crescimento da industrialização trazia benefícios para a 

população como os produtos e os empregos, por outro lado se mostrava incompatível 

com os ideais existentes à época, principalmente no que concerne ao meio ambiente que 

começou aos poucos a ser danificado pela poluição das chaminés das fábricas, mudando 

o cenário de um céu limpo e ensolarado para um céu sujo e escuro. Deste modo, a 

Revolução Industrial serviu para trazer benefícios para a população, possuindo como 

                                                 
62 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 13º ed. Revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo/SP. Saraiva. 2012, p. 225 a 227. 
63 LUSTOSA, Maria Cecília Junqueira. Economia do Meio Ambiente. Teoria e prática. May. Peter H. 

(Org.). 2ª ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2010, P. 205. 



46 

 

consequência a grande aceleração no uso dos recursos naturais, como a queima do 

carvão. Esse passo levou à depauperação de recursos naturais e à degradação e 

destruição do meio ambiente64.  

 Analisando a questão da degradação do meio ambiente, a consciência da 

necessidade de proteção ambiental não decorre apenas, a princípio, da Revolução 

Industrial, mas também dos problemas advindos com o crescimento inesperado das 

atividades industriais, aliado ao comunismo exacerbado em âmbito nacional e 

internacional, adquirida de uma filosofia imediatista pelo desenvolvimento econômico a 

qualquer preço, combinado com a inexistência de uma preocupação, mesmo que 

mínima, com as repercussões causadas ao meio ambiente pela utilização excessiva da 

atividade econômica e alienados pelo pensamento de que os recursos naturais seriam 

infinitos, inesgotáveis e recicláveis por mecanismos automáticos incorporados à 

natureza65. 

 Entretanto, não era apenas a queima do carvão e do petróleo que causavam 

danos ao meio ambiente, o desmatamento das florestas para a utilização da madeira com 

o intuito de produzir novos produtos, contribuiu significativamente para o aumento 

indiscriminado da emissão dos gases poluentes. A poluição é tida como toda alteração 

das propriedades naturais do meio ambiente, causada por agente de qualquer espécie 

prejudicial à saúde, à segurança ou ao bem-estar da população sujeita aos seus efeitos66, 

prejudicando todo o ecossistema, o ar, a água, os peixes, a fauna e a flora. 

 Alguns estudiosos afirmam que estamos passando por uma situação de alerta e 

que devem ser observadas as perigosas alterações do clima no planeta Terra. Nesse 

contexto de ameaças, algumas iminentes, deparamo-nos com os riscos globais, entre 

eles o incremento exagerado da população mundial, particularmente entre as nações 

mais carentes de tecnologia e vítimas de enfermidades econômicas endêmicas. Na 

sequência desses riscos, encontramos o perigo nuclear, a perda da diversidade biológica 

                                                 
64 DELAZARO, Walter e BARBIERI, José Carlos. Geração de emprego e preservação do meio 

ambiente: o grande desafio. In: RAE. São Paulo, v.34, n.6, p.73-79, nov/dez 1994. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75901994000600008&script=sci_arttext>. Acesso em: 09. 

fev. 2015, p. 75. 
65 SOARES. Guido Fernando Silva. As responsabilidades no direito internacional do meio ambiente. 

1ª ed. São Paulo. Atlas. 1995. p. 74. 
66 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27ª ed. São Paulo/SP. Malheiros. 2002, 

p. 35. 
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e, de certo modo, os efeitos limiares ou imprevisíveis de novas tecnologias. Mas o risco 

global das mudanças climáticas é, talvez, o mais iminente e, por isso, o mais temido67 

 Em um contexto mais complexo o conceito de “Ambiente” é considerado como 

amplo, multifacetado e maleável. Amplo porque inclui tanto a natureza como a 

sociedade, multifacetado porque pode ser apreendido sob diferentes perspectivas e 

maleável porque, ao ser amplo e multifacetado, pode ser reduzido e ampliado de acordo 

com as necessidades do analista ou os interesses dos envolvidos. Por outro lado, o 

conceito de ambiente não se define apenas como um meio a defender, a proteger, ou 

mesmo a conservar intacto, mas também como potencial de recursos que permite 

renovar as formas materiais e sociais do desenvolvimento68. 

 A poluição atmosférica se mostra a mais prejudicial para o meio ambiente e ao 

ser humano, sendo definida como a modificação da sua composição química, seja pelo 

desequilíbrio dos seus elementos constitutivos, seja pela presença de elemento químico 

estranho, que venha causar prejuízo ao equilíbrio do meio ambiente e, 

consequentemente, à saúde dos seres vivos, que podem ser causados por fatores naturais 

ou artificiais. Os fatores naturais são aqueles que têm causas nas forças da natureza, 

como tempestades de areia, queimadas provocadas por raios e as atividades vulcânicas. 

Já os fatores artificiais são os causados pela atividade do homem, como a emissão de 

combustíveis de automóveis, queima de combustíveis fósseis em geral, a exemplo do 

petróleo, materiais radioativos, queimadas, dentre outros69. 

 Basicamente, a poluição é entendida como uma condição de entorno dos seres 

vivos (ar, água, solo) que lhes possa ser danosa. As causas da poluição são as atividades 

humanas que, no sentido etimológico, “sujam” o ambiente. Desta forma, tais atividades 

devem ser controladas para se evitar ou reduzir a poluição70. Já para a Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a poluição como sendo a 

introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no meio 

ambiente, resultando em efeitos deletérios capazes de pôr em risco a saúde humana, 

                                                 
67 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiental: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e 

glossário. 6ª ed. São Paulo/SP. Revista dos Tribunais. 2009, p. 58. 
68 SANCHEZ, Luiz Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental. Conceitos e Métodos. 2ª ed. São 

Paulo/SP Oficina de Textos. 2013, p. 18 e 20. 
69 SANTOS, Antônio Silveira Ribeiro dos e MARTINS, Renata de Freitas. Poluição: considerações 

ambientais e jurídicas. Revista Imes. Publicação Julho/dezembro de 2002. 
70 SANCHEZ, Luiz Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental. Conceitos e Métodos. 2ª Edição. 

Oficina de Textos. São Paulo, 2013. P. 25. 
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causar danos aos recursos vivos e ecossistemas e prejudicar ou interferir com as 

atrações e outros usos legítimos do meio ambiente71. 

 Dentre as consequências causadas pelo aumento da poluição na atmosfera, o 

chamado Efeito Estufa, é definido como fenômeno de elevação da temperatura média da 

Terra, que ocorre pelo aumento considerável na concentração de gás carbônico na 

atmosfera, provocado principalmente pela queima de combustíveis fósseis e 

desmatamentos, formando assim uma espécie de “coberta” sobre a Terra impedindo a 

expansão do calor. O crescente aumento do teor do gás carbônico na atmosfera faz com 

que a temperatura da Terra esteja em constante crescimento, o que pode ocasionar 

grandes distúrbios climáticos72. Fica demonstrado a crescente emissão de dióxido de 

carbono na atmosfera, causando prejuízos ao meio ambiente. 

 A atmosfera é constituída de gases que permitem a passagem da radiação solar e 

absorve parte do calor, a radiação infravermelha térmica, emitida pela superfície da 

Terra. Essa propriedade é conhecida como efeito estufa, em função da qual a 

temperatura média da superfície do planeta se mantém em cerca de 15ºC. Caso não 

existisse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de 33ºC, sendo portanto 

benéfico ao planeta, pois cria condições para a existência de vida. Daí por que os alertas 

de riscos relacionados como o efeito estufa restringem-se à intensificação desses efeitos 

em função das ações antropogênicas. A explicação do ponto de vista físico é quanto 

maior for a concentração de gases, maior será o aprisionamento do calor e maior a 

temperatura média do globo terrestre73. 

 Analisando tal descrição deste processo, destaca-se que o efeito estufa é um 

processo natural e benéfico para o planeta Terra. O vapor d’água e o dióxido de carbono 

possuem a propriedade de permitir que ondas eletromagnéticas que chegam do sol 

atravessem a atmosfera e aqueça a superfície da Terra. Por outro lado, esta mesma 

camada impede a saída de radiação infravermelha emitido pela terra, impedindo que o 

calor irradiado volte ao espaço, mantendo a Terra aquecida. Esse fenômeno ocorre há 

milhares de anos e é absolutamente necessário para a vida humana74 
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 Outro problema agravado por causa da emissão de gases poluentes é o 

aquecimento global, que é explicado pelas emissões antropogênicas dos Gases do Efeito 

Estufa (Principalmente, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso), que contribuem 

para a elevação da temperatura na terra. O aquecimento global recente tem provocado 

impactos ambientais intensos, como o derretimento das calotas polares, com 

consequente aumento do nível médio do mar, bem como impactos em processos 

biológicos75. 

 O derretimento das calotas polares ocorre com o aumento da temperatura no 

planeta em decorrência do aquecimento global. Satélites disponíveis desde 1990 com 

cobertura global, indicam que o nível do mar tem elevado a uma taxa de cerca de 3 mm 

por ano, significativamente maior que a média durante a última metade do século 

passado. A projeção de aumento do nível do mar e da velocidade com que este aumento 

vai ocorrer depende de vários fatores, mas a projeção da elevação média do nível do 

mar até 2100 chega a quase 60 cm, podendo ser muito maior, dependendo do que 

ocorrerá com as calotas de gelo na Antártica e Groenlândia76. 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada seis 

pessoas na Terra (mais de 1,1 bilhão) vive em área urbana onde o ar exterior não é 

saudável. A maioria desses indivíduos vive em cidades densamente povoadas em países 

em desenvolvimento onde as leis de controle da poluição do ar não existem ou são mal 

aplicadas. Dentre os gases que contribuem o efeito estufa o que é mais prejudicial para o 

meio ambiente é o dióxido de carbono, que possui a capacidade de aumentar a 

temperatura na troposfera e, assim, alterar o clima77. 

 Em contribuição à definição da poluição, utiliza-se o termo mudança climática 

de forma bastante genérica para designar vários aspectos do efeito estufa: as causas da 

intensificação desse fenômeno natural, as consequências do aquecimento global, as 

medidas necessárias para prevenir ou minimizar esse aquecimento global e as 

consequentes mudanças no clima da terra e também as prováveis medidas que a 
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humanidade deverá adotar para se adaptar a essa mudança, considerando que seja 

inevitável, sem a adoção de políticas e práticas destinadas a mitigar esses efeitos78. 

 Na concepção do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), a 

mudança climática ocorre por causa de mudanças internas dentro do sistema climático, 

ou na interação de seus componentes, ou por causa de mudanças no forçamento externo 

por razões naturais devido às atividades humanas. Geralmente não é possível avaliar 

claramente essas causas. As projeções da mudança do clima no futuro relatadas pelo 

IPCC normalmente consideraram apenas a influência dos aumentos antrópicos de gases 

do efeito estufa e outros fatores relacionados ao homem79. 

 O IPCC foi criado em 1988 por meio de uma parceria entre a Organização 

Meteorológica Mundial (WNO) e o Programa da Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e é constituído por aproximadamente 2.500 cientistas de mais de 130 países. 

Possui como função avaliar as informações cientificas sobre mudanças climáticas, 

avaliando seus impactos ambientais e socioeconômicos e formular estratégias de 

resposta. O primeiro Relatório de Avaliação elaborado pelo IPCC foi divulgado em 

1990 e serviu de base para negociação para a Convenção-Quadro da Nações Unidas 

sobre Mudanças do Clima (CQNUMC). Posteriormente, em 1995, o IPCC divulgou o 

Segundo Relatório atualizando as informações e ampliando os aspectos econômico da 

mudança do clima. Pouco tempo depois, em 2002, o IPCC lançou o Terceiro Relatório, 

afirmando, dentre outras coisas, que as temperaturas globais iriam aumentar em média, 

5,8ºC, até o fim do século. Por fim, no Quarto Relatório, divulgado em 2007, os 

cientistas esclarecem que as mudanças climáticas são causadas pelas atividades 

humanas, principalmente pela queima de combustíveis fosseis80. 

 Deste modo, demonstra-se através dos Relatórios do IPCC as graves mudanças 

climáticas que estão ocorrendo no passar dos anos, sendo o homem o principal 

responsável pela poluição que acarreta as alterações do clima por meio da emissão de 

gases poluentes advindos, principalmente da queima de combustíveis fósseis como o 

petróleo, o gás natural e o carvão mineral, além das queimadas das matas. Com esse 

aumento indiscriminado da emissão de gases poluentes, os fenômenos que mais 

ameaçam a atmosfera são a destruição da camada de ozônio e o efeito estufa. 
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 Com a percepção do aumento da poluição por parte dos países, principalmente 

os que possuíam um setor industrial mais desenvolvido, a necessidade de buscar meios 

para frear este aumento indiscriminado de emissão de gases poluentes na atmosfera se 

mostrou cada vez mais indispensável e urgente. A partir dessa percepção, em meados do 

século XX, teve início vários debates e reuniões sobre a necessidade de buscar 

mecanismo que contribuam para a proteção ambiental. Desta forma, as mudanças 

climáticas que a humanidade enfrenta de forma mais contundente na atualidade, é 

resultado de danos causados pelo processo de industrialização, principalmente dos 

países desenvolvido. 

Como consequência dessas constantes mudanças que afetam negativamente a 

vida de todos os cidadãos, os governantes se sentem cada vez mais pressionados a tomar 

atitudes mais convincentes em relação à defesa ambiental, procurando meios adequados 

para a efetiva proteção ambiental. Deste modo, a Conferência de Estocolmo (1972) 

iniciou um período de maior efervescência desse movimento em direção às melhorias 

ambientais. Neste contexto, como resultado desse panorama, deu-se início a uma série 

de conferências internacionais que tinham o intuito principal de criar um tratado 

mundial para enfrentar o problema das mudanças climáticas e principalmente das 

emissões de gases de efeito estufa81. 

 A primeira grande conferência que reuniu diversos países para tratar 

especificamente da proteção ao meio ambiente foi a Conferência de Estocolmo, ocorrida 

na Suécia em 1972, que apresentou como ponto principal o uso consciente dos recursos 

naturais em conjunto com a preservação ambiental, demonstrando ainda a necessidade 

da observância dos recursos naturais para a sobrevivência da presente geração como das 

futuras gerações. Nesta conferência, foi exposta a urgente necessidade de 

conscientização dos governos dos países e de todas as populações. A Conferência de 

Estocolmo é considerada como ponto de partida na busca da proteção do meio 

ambiente, caracterizada ainda como a primeira Conferência global voltada para o meio 

ambiente, sendo um marco histórico político internacional, que foi decisivo para a 

criação de políticas de gerenciamento ambiental, direcionando a atenção dos países para 
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as questões relacionadas ao meio ambiente82. A partir desta Conferência os assuntos 

referentes ao meio ambiente passaram a ser de responsabilidade internacional. 

Em 1990, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu o Comitê 

Intergovernamental de Negociação, que foi responsável pela redação da Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – CQNUMC (United Nations 

Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Esta Convenção, por sua vez, 

foi adotada em 9 de maio de 1992, na sede das Nações Unidas em Nova York, e a 

abertura para assinatura ocorreu em junho de 1992 na intitulada Cúpula da Terra, no Rio 

de Janeiro. Durante este encontro, diversos Chefes de Estado e outras autoridades de 

154 países, além da Comunidade Europeia, assinaram a Convenção, que entrou em 

vigor a partir de 21 de março de 1994. Até meados de 2004, 189 países já tinham 

ratificado a Convenção, comprometendo-se assim com seus termos, e reconhecendo a 

mudança do clima como uma preocupação comum. Estas nações se dispuseram, 

portanto, a elaborar uma estratégia global de combate à poluição atmosférica83. 

Na CQNUMC foi exposto um tratamento diferenciado entre os países 

desenvolvidos e os países em desenvolvimento, e que depois afetaria as premissas 

básicas do Protocolo de Kyoto. Uma das justificativas para essa diferenciação está no 

fato de que os países industrializados são os que mais contribuíram no decorrer da 

história para as mudanças no clima atualmente observadas. Suas emissões per capita 

são mais elevadas do que as da maioria dos países em desenvolvimento. Outro ponto 

relevante diz respeito ao fato de que os países desenvolvidos contam com maior 

capacidade financeira e institucional para tratar do problema de redução dos GEE na 

atmosfera do que os países em desenvolvimento. A Convenção requereu, portanto, que 

os países industrializados assumissem a liderança na modificação das tendências de 

mais longo prazo nas emissões dos GEE84. 
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 Posteriormente, já no ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, foi 

promovida a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento UNCED-92, conhecida também como Cúpula da Terra ou Rio – 92. 

Nesta conferência, foi apresentado aos países participantes o atual estágio da 

degradação do meio ambiente, dentre eles o efeito estufa, o aquecimento global e o 

derretimento das calotas polares, demonstrando a urgente necessidade de agir, buscando 

evitar maiores danos ao meio ambiente. A Conferência do Rio-92 foi de forma 

inquestionável, a maior reunião de chefes de Estado conhecida pela história, pois teve a 

presença de aproximadamente 117 governantes. O tema mais relevante da conferência 

foi o desenvolvimento sustentável, assim como as saídas para conter a profunda 

degradação ambiental que assola o planeta85. 

Na conferência do Rio – 92 foi criado a Agenda 21, sendo considerado peça de 

natureza programática, que foi oficializada por ocasião da “Cúpula da Terra”, quando se 

reuniu a Conferência da Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Trata-se de um texto assumido oficialmente pelos países representados naquele encontro 

mundial e, simultaneamente, pelo fórum das organizações Não-Governamentais. Foi 

uma auspiciosa posição consensual que marcou a gênese e a edição da Agenda 2186. A 

Agenda 21 apresenta uma série de atividades relacionadas ao manejo dos recursos 

renováveis, que prevê a criação de novos programas, planos ou estratégias para a 

conservação da biodiversidade, levando em conta as necessidades de educação e 

treinamento e o papel dos ecossistemas na produção de bens, serviços ambientais e 

outras atividades que contribuam para o desenvolvimento sustentável, investindo no 

fortalecimento da economia, sem prejudicar o meio ambiente. 

Algum tempo depois, já em 1997, no Japão, foi realizada a Conferência de 

Kyoto, onde foi criado o Protocolo de Kyoto, que é considerado como um tratado 

complementar à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que 

por sua vez, foi implementado na III Conferência das Partes – COP-3, com o intuito de 

encontrar uma forma de diminuir a emissão dos Gases do Efeito Estufa – GEE, dentre 

eles o que mais se destaca é o dióxido de carbono, também conhecido como gás 

carbônico ou CO2. O Protocolo de Kyoto apresenta instrumentos adequados que visam a 

proteção do meio ambiente ao mesmo tempo em que não prejudiquem o 
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desenvolvimento econômico dos países envolvidos, definindo que os países signatários 

do protocolo assumissem compromissos rigorosos objetivando a diminuição da emissão 

dos gases do efeito estufa. 

Para que o Protocolo de Kyoto entrasse em vigor, segundo o artigo 25 do próprio 

Protocolo87, seria necessário que o acordo fosse ratificado por, pelo menos 55 Partes da 

Convenção-Quadro, incluindo, entre essas, países industrializados que fossem 

responsáveis por 55% das emissões totais de dióxido de carbono. Deste modo, foi 

detectado que os Estado Unidos eram responsáveis por 36,1% das emissões totais, 

contudo, apesar de ser signatário da Convenção e participantes da Terceira Conferência 

das Partes em Kyoto, anunciaram em março de 2001 que não ratificariam o Protocolo 

de Kyoto, e até hoje não o fizeram. A entrada em vigor do protocolo tornou-se possível 

a partir da ratificação da Rússia, quando foi atingido o percentual de 60% das emissões 

totais de dióxido de carbono dos países tidos como industrializados, contabilizadas em 

199088. Destaca-se que o não cumprimento das metas estabelecidas no Protocolo, pelos 

países constantes do Anexo I, poderá acarretar consequências juridicamente vinculantes, 

de acordo com o artigo 18 do Protocolo89. 

No Brasil, o Decreto Legislativo 144, de 20.06.2002, aprova o texto do 

Protocolo de Kyoto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

aberto a assinaturas na cidade de Kyoto, Japão, em 14 de dezembro de 1997, por 

ocasião da Terceira Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas 
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88 CASARA, Ana Cristina. Direito Ambiental e Créditos de Carbono. Curitiba/PR. Juará. 2011, p. 38. 
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sobre Mudança do Clima90. Este decreto legislativo demonstra que o país está 

contribuindo para a mitigação dos gases poluentes, fazendo parte do Protocolo como 

país Não Anexo I, sendo considerado um país em desenvolvimento. 

Para uma melhor avaliação das necessidades reais da poluição no planeta, os 

países membros foram separados no Protocolo de Kyoto em dois grupos: os listados no 

seu Anexo I (conhecidos como "Partes do Anexo I") e os que não são listados nesse 

anexo (comumente chamadas "Partes Não Anexo I"). As Partes do Anexo I 

compreendem tanto os países relativamente ricos que eram membros da Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE) em 1992, como os países 

chamados de economias em transição (conhecidos como EITs), que incluem a 

Federação Russa e vários outros países da Europa Central e Oriental. Todos os países 

restantes, basicamente os países em desenvolvimento, formam o grupo das Partes Não 

Anexo I91. 

 No que desrespeito o estabelecimento de compromissos e metas concretas para 

serem cumpridas pelos países desenvolvidos para a efetiva mitigação das emissões de 

gases de efeito estufa, o Protocolo de Kyoto preceitua em seu artigo 3º que as Partes 

incluídas no Anexo I devem, individual ou conjuntamente, assegurar que suas emissões 

antrópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito 

estufa listados no Anexo A não excedam suas quantidades atribuídas, calculadas em 

conformidade com seus compromissos quantificados de limitação e redução de 

emissões descritos no Anexo B e de acordo com as disposições deste Artigo, com vistas 

a reduzir suas emissões totais desses gases em pelo menos 5 por cento abaixo dos níveis 

de 1990 no período de compromisso de 2008 a 201292. 

 O Protocolo está estruturado em princípios muito importantes e positivos, muitos 

deles herdados da CQNUMC. Um deles, diretamente ligado à diferenciação de 
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abordagem dos países envolvidos, é o princípio da responsabilidade comum, porém 

diferenciada, que tem como objetivo diferenciar a responsabilidade histórica dos 

maiores poluidores, identificando os responsáveis pelas mudanças climáticas resultantes 

da alta concentração dos GEE da atualidade. O excesso de GEE na atmosfera é 

consequência de um processo de emissão que já ocorre há muitos anos, principalmente 

desde o início do aumento da industrialização dos países desenvolvidos. Por esse 

motivo, essas nações são consideradas as maiores responsáveis pela situação 

atmosférica atual, pois poluem há muito mais tempo que os países em desenvolvimento. 

Este princípio advém do princípio Poluidor-Pagador, que afirma que aquele que utilizou 

técnicas poluidoras por um período maior, no caso os países desenvolvidos, têm o dever 

de contribuir proporcionalmente à poluição que causou, arcando com a maior parte do 

ônus de mitigar os efeitos adversos causados pelas mudanças climáticas93. 

Os Gases do Efeito Estufa (GEE) demonstrados no Anexo A do Protocolo são: 

Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorcarbonos 

(HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs) e Hexafluoreto de enxofre (SF6)94. Estes gases são 

responsáveis pelo aumento do buraco na camada de ozônio, elevando assim o efeito 

estufa. Dentre os gases apresentados pelo Protocolo, o dióxido de carbono (CO2), é o 

mais prejudicial para o meio ambiente. Vale notar que o dióxido de carbono funciona 

como unidade-padrão de medida, na sistemática do Protocolo, no sentido de que as 

reduções e emissões de GEE serão medidas em dióxido de carbono equivalente. 

Levando em conta que o efeito estufa tem efeitos globais, não importando de 

onde provêm as emissões de gases que o provocam, mesmo as reduções parciais ou 

isoladas de emissões desses gases são importantes para o contexto mundial e devem ser 

estimuladas. Nesta ótica, e para que os Estados que têm metas de redução de GEE a 

cumprir efetivamente as cumpram, ainda que não dentro dos seus próprios territórios, o 
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Perfluorcarbonos (PFCs) Hexafluoreto de enxofre (SF6) Setores/categorias de fontes: Energia Queima de 

combustível Setor energético Indústrias de transformação e de construção Transporte Outros setores 

Outros Emissões fugitivas de combustíveis Combustíveis sólidos Petróleo e gás natural Outros Processos 

industriais Produtos minerais Indústria química Produção de metais Outras produções Produção de 

halocarbonos e hexafluoreto de enxofre Consumo de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre Outros Uso 

de solventes e outros produtos Agricultura Fermentação entérica Tratamento de dejetos Cultivo de arroz 

Solos agrícolas Queimadas prescritas de savana Queima de resíduos agrícolas Outros Resíduos 

Disposição de resíduos sólidos na terra Tratamento de esgoto Incineração de resíduos Outros. 
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Protocolo de Kyoto estabeleceu alguns mecanismos de flexibilização, sendo eles: a 

Implementação Conjunta (IC), o Comércio de Emissões (CE) e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL). Válido se faz acrescentar que dentre estes três 

mecanismos de flexibilização apenas o MDL permite a participação de Estados em 

desenvolvimento, com o objetivo de apoiar a meta do desenvolvimento sustentável95. 

A Implementação Conjunta (IC) foi apresentada no Artigo 6° do Protocolo de 

Kyoto e permite aos países industrializados compensarem suas emissões participando 

de projetos e sumidouros em outros países Anexo I. Há portanto, a criação de créditos 

de carbono chamados Reduções Certificadas de Emissões (RCE), que podem ser 

negociadas entre os países Anexo I. Através da Implementação Conjunta, um país 

industrializado, pode compensar suas emissões participando de sumidouros e projetos 

de redução de emissões em outro país do Anexo A.  

Neste caso, implica então em constituição e transferência do crédito de emissões 

de gases de efeito estufa do país em que o projeto está sendo implementado para o país 

emissor. Este país pode comprar “crédito de carbono” e, em troca, constituir fundos para 

projetos a serem desenvolvidos em outros países. Os recursos financeiros obtidos com 

esta transação deverão ser aplicados necessariamente na redução da emissão de GEE ou 

na remoção de carbono96. A Implementação Conjunta conta ainda com o respaldo do 

Artigo 6.1 do Protocolo de Kyoto, que disciplina a transferência ou a aquisição das 

reduções de GEE97. 

O Comércio de Emissões (CE) foi definido no Artigo 17 do Protocolo. Ele 

apresenta as possíveis transações referentes às emissões de GEE entre as os países 

desenvolvidos (Anexo I do Protocolo). Refere-se basicamente à adoção de políticas 

baseadas em mercados de licenças negociáveis para poluir (Allowances - Tradable 

                                                 
95 BARRAL, Welber. PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito Ambiental e Desenvolvimento. 

Florianópolis/SC. Fundação Boiteux. 2006, p. 31. 
96 ROCHA, Marcelo T. Aquecimento global e o mercado de carbono: uma aplicação do modelo CERT. 

Tese (Doutorado em Economia Aplicada) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 

Universidade de São Paulo, 2003. Disponível em: <http://www.cepea.esalq.usp.br/pdf/tese_marcelo.pdf>. 

Acesso em 14 set. 2014, p. 14. 
97 ARTIGO 6.1. A fim de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3, qualquer Parte incluída no 

Anexo I pode transferir para ou adquirir de qualquer outra dessas Partes unidades de redução de emissões 

resultantes de projetos visando a redução das emissões antrópicas por fontes ou o aumento das remoções 

antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer setor da economia, desde que: (a) O 

projeto tenha a aprovação das Partes envolvidas; (b) O projeto promova uma redução das emissões por 

fontes ou um aumento das remoções por sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na sua 

ausência; (c) A Parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se não estiver em 

conformidade com suas obrigações assumidas sob os Artigos 5 e 7; e (d) A aquisição de unidades de 

redução de emissões seja suplementar às ações domésticas realizadas com o fim de cumprir os 

compromissos previstos no Artigo 3. 
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Permits). Esse mecanismo permite aos países desenvolvidos negociarem entre si as 

quotas de emissão acordadas em Kyoto por meio do qual países com emissões maiores 

que suas quotas podem adquirir créditos para cobrir tais excessos98. Vale-se salientar 

que de acordo com o artigo 6º, item 3, existe a possibilidade de empresas privadas terem 

acesso ao mercado de carbono, desde que estejam sob a responsabilidade do país a que 

pertençam. Logo, a compra e venda de carbono, dentro do Comércio de Emissões, pode 

ser realizada por instituições financeiras e os valores relacionados serão contabilizados 

na cota de seu país99. 

 A partir da criação do Protocolo de Kyoto ficou claro que o mercado poderia e 

deveria contribuir para o processo de redução da emissão de Gases do Efeito Estufa 

(GEE), por meio da proposta de se criar mecanismos de flexibilização capazes de 

mitigar de forma efetiva as emissões desses gases. Dentre esses mecanismos de 

flexibilização encontra-se o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que 

permite a participação de países em desenvolvimento na busca de uma melhor qualidade 

do meio ambiente, por meio do mercado internacional, buscando desta forma o 

desenvolvimento sustentável. 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL, ou Clean Development 

Mechanism, CDM, em inglês) teve origem a partir de uma proposta brasileira para a 

criação de um Fundo de Desenvolvimento Limpo que seria formado por meio de 

recursos financeiros dos países desenvolvidos que não cumprissem suas obrigações 

quantificadas de redução ou limitação de emissões de gases de efeito estufa (usualmente 

chamada de “metas”). Tal fundo seria utilizado para desenvolver projetos de mitigação 

de emissão de GEE em países em desenvolvimento. Esse conceito não foi aceito por 

alguns países desenvolvidos e a ideia do fundo foi modificada, transformando-se no 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).  

Esse mecanismo consiste na possibilidade de um país que tenha compromisso de 

redução de emissões (país no Anexo I) adquirir Reduções Certificadas de Emissões 

(RCEs), geradas por projetos implantados em países em desenvolvimento (países não-

Anexo I), como forma de cumprir parte de suas obrigações quantificadas no âmbito do 

                                                 
98 ROCHA, Marcelo T. Aquecimento global e o mercado de carbono: uma aplicação do modelo CERT. 

Tese (Doutorado em Economia Aplicada) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 

Universidade de São Paulo, 2003. Disponível em: <http://www.cepea.esalq.usp.br/pdf/tese_marcelo.pdf>. 

Acesso em 14 set. 2014, p. 44. 
99 BARBOSA, Rangel; OLIVEIRA, Patrícia. O princípio do poluidor-pagador no Protocolo de 

Quioto. Revista de Direito Ambiental. a. 11, n. 44, p. 112-132, out./nov., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006, p. 119. 
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Protocolo. A ideia consiste em que um projeto gere, ao ser implantado, um benefício 

ambiental (redução de emissões de GEE ou remoção de CO2) na forma de um ativo 

financeiro, transacionável, denominado Reduções Certificadas de Emissões (RCEs). 

Tais projetos devem implicar reduções de emissões adicionais àquelas que ocorreriam 

na ausência do projeto registrado como MDL, garantindo benefícios reais, mensuráveis 

e de longo prazo para a mitigação da mudança global do clima100, nos termos do Artigo 

12 do Protocolo de Kyoto101. 

A proposta do MDL consiste em que cada tonelada de CO2 deixada de ser 

emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento (o Brasil, por 

exemplo) poderá ser negociada no mercado mundial, criando um novo atrativo para 

redução das emissões globais. Os países desenvolvidos (Anexo I do Protocolo) 

estabelecerão em seus territórios metas para redução de CO2 junto aos principais 

emissores. Desta forma, as empresas que não conseguirem (ou não desejarem) reduzir 

suas emissões poderão comprar RCEs em países em desenvolvimento e usá-los para 

cumprir suas obrigações. Os países em desenvolvimento, por sua vez, deverão usar o 

MDL para promover o seu desenvolvimento sustentável102. 

Salienta-se que somente podem participar em atividades de projeto MDL as 

Partes do Anexo I que ratificaram o Protocolo de Kyoto (Anexo B), que tenham suas 

quantidades de emissões de CO2 equivalentes calculadas e registradas, que possuam um 

sistema contábil nacional para estimar emissões e remoções de GEE dentro do seu 

território, que possuam um Registro Nacional para coordenar a origem e movimentação 

dos créditos de carbono e por fim, que tenham enviado o Inventário Nacional de GEE à 

Convenção103. No que desrespeito aos países Não Anexo I, para que eles possam atrair 

investimentos externos, através do MDL, é necessário que esses países ofereçam baixo 

                                                 
100 FRONDIZI, Isaura Maria de Rezende Lopes. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Guia de 

orientação – 2009. Imperial Novo Milênio. Rio de Janeiro. 2009. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/liv

ro_mdl/mdl_1.pdf>. Acesso em: 02. fev. 2015, p. 25. 
101 ARTIGO 12.1. Fica definido um mecanismo de desenvolvimento limpo. 2. O objetivo do mecanismo 

de desenvolvimento limpo deve ser assistir às Partes não incluídas no Anexo I para que atinjam o 

desenvolvimento sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir às Partes 

incluídas no Anexo I para que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução de 

emissões, assumidos no Artigo 3. 
102 ROCHA, Marcelo T. Aquecimento global e o mercado de carbono: uma aplicação do modelo 

CERT. Tese (Doutorado em Economia Aplicada) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 

Universidade de São Paulo, 2003. Disponível em: <http://www.cepea.esalq.usp.br/pdf/tese_marcelo.pdf>. 

Acesso em 14 set. 2014, p. 09. 
103 MACEDO, Laura Valente (Coord.) Mudanças climáticas e desenvolvimento Limpo: Oportunidades 

para Governos Locais. IN: Um Guia do ICLEI. Rio de Janeiro: ICLEI Governos Locais pela 

Sustentabilidade e LACS -Secretariado para América Latina e Caribe. fev. 2005. p. 33. 
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custo de mitigação específico para a atividade de projeto, expresso em unidade 

monetária por quantidade de gases de efeito estufa, além de reduzidos custos de 

transação nas etapas do ciclo do projeto. Também é observada a estrutura tributária, a 

infraestrutura, abertura ao investimento externo, disponibilidade e custos de mão de 

obra, estabilidade política e macroeconômica, entre outros fatores104. 

Na prática, o MDL permite uma ação coordenada entre os países do Anexo I e as 

Partes do não Anexo I em prol da redução líquida global nas emissões de GEE. Assim, 

através de investimentos em projetos sustentáveis que resultem na redução da emissão 

e/ou aumento da remoção destes gases nos países em desenvolvimento, os países que 

ratificaram o Protocolo de Kyoto podem contabilizar para si unidades de redução da 

emissão dos GEE, ou crédito de carbono. Esse processo, num curto espaço de tempo, 

pode tornar-se oneroso. Por este motivo, com o apoio do MDL, os países desenvolvidos 

poderão alcançar sua meta de redução das emissões de GEE de uma maneira mais 

econômica, visto que podem escolher o país hospedeiro (em desenvolvimento) que 

possui o menor custo de implantação do projeto. Desta forma, ao mesmo tempo em que 

obtém o crédito de carbono, também incentiva o desenvolvimento sustentável no país 

hospedeiro, mediante a inserção do apoio financeiro e o uso de tecnologia limpa105. 

Válido se faz informar que qualquer agente pode participar de uma atividade de 

projeto do MDL, desde que seja devidamente autorizado, podendo participar de forma 

efetiva do sistema de registro de atividades de projetos as entidades de natureza pública 

ou privada, interessadas em projetos com potencial de geração de créditos de carbono, 

no âmbito do MDL, na forma de: sumidouros naturais; florestamento e reflorestamento; 

desenvolvimento de tecnologias limpas e eficiência energética; fontes alternativas de 

combustíveis, fontes renováveis de energia, entre outras atividades. Deste modo, todos 

se beneficiarão por meio das atividades de projetos que resultem em reduções 

certificadas de emissões, alcançando o objetivo maior da Convenção que é o 

cumprimento de parte de seus compromissos quantificados de limitação e redução de 

emissões106. 

                                                 
104 BORJA, Alcione Gonçalves Borges. RIBEIRO Francis Lee. Crédito de carbono: Da Estruturação do 

Protocolo de Kyoto à Implementação das Atividades de Projeto MDL. Revista de Economia da UEG, 

Anápolis (GO), Vol. 3, nº 1, JAN/JUN-2007, p. 74-75. 
105 BORJA, Alcione Gonçalves Borges. RIBEIRO Francis Lee. Crédito de carbono: Da Estruturação do 

Protocolo de Kyoto à Implementação das Atividades de Projeto MDL. Revista de Economia da UEG, 

Anápolis (GO), Vol. 3, nº 1, JAN/JUN-2007, p. 72. 
106 LOPES, Ignez Vidigal. (Coord.) O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL. IN: Guia de 

orientação. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2002. Disponível em: 

<http://www.oei.es/decada/portadas/2634.pdf>. Acesso em 25 nov. 2014, p. 13. 
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Para determinar os projetos de MDL, primeiramente deve-se estabelecer 

voluntariamente a linha de base (“baseline”), ou seja, a quantidade prévia de emissão de 

dióxido de carbono que deve ser mitigada, mediante a constituição do cenário 

representativo das emissões antropogênicas de todos os gases de efeito estufa que 

ocorreriam na ausência da atividade de projeto, proposta dentro do período limite do 

mesmo. Essa linha de base é qualificada e quantificada no Cenário de Referência, 

chamado de Business-as-usual Scenario, que consiste em demonstrar as consequências 

das contínuas emissões de gases de efeito estufa na ausência da atividade de projeto 

MDL107. Uma vez traçado o perfil emissor da atividade, se faz necessário demonstrar o 

quanto o projeto reduz as emissões de GEE ou o quanto aumenta as remoções de CO2, 

adicionais àquelas que ocorreriam na ausência da atividade de projeto MDL. 

Além de comprovar a evidência cientifica de redução da emissão adicional de 

GEE, o projeto ainda deverá demonstrar outros requisitos de suma importância para o 

melhor funcionamento do projeto e da cooperação entre os países. Dentre os requisitos 

válidos para a aprovação do projeto de MDL temos os objetivos e as prioridades dos 

atores envolvidos, o planejamento e a regulamentação definidos para garantir que os 

projetos de MDL atendam a esses objetivos e prioridades; a contribuição para o 

desenvolvimento sustentável do país hospedeiro, demonstrando benefícios reais, 

mensuráveis e de longo prazo relacionados com a mitigação da mudança do clima, e a 

verificação das possíveis externalidades negativas ocorridas ao meio ambiente com a 

implantação do projeto de MDL108. 

Com relação aos governos dos países em desenvolvimento, o MDL pode 

oferecer a oportunidade de promover e atrair investimentos para atividades florestais 

sustentáveis, a recuperação de áreas degradadas e projetos de aproveitamento de energia 

e de energia renovável. Para os atores envolvidos no desenvolvimento de projetos, o 

MDL pode vir a fornecer recursos adicionais para tornar-se um projeto financeiramente 

viável. No caso de pequenos proprietários rurais, o MDL pode vir a proporcionar uma 

fonte de renda adicional, ou o acesso a melhores técnicas agrícolas. A evolução futura 

das regras e procedimentos do MDL ainda depende de inúmeros fatores, muitos dos 

                                                 
107 LOPES, Ignez Vidigal. (Coord.) O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL. IN: Guia de 

orientação. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2002. Disponível em: 

<http://www.oei.es/decada/portadas/2634.pdf>. Acesso em 25 nov. 2014, p. 26. 
108 AUKLAND, Louise. COSTA, Pedro Moura. Criando as bases para o desenvolvimento Limpo: 

Preparação do Setor de Gestão de Uso da Terra. Um Guia Rápido para o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL). Londres: IIED. 2002. Disponível em: <http://pubs.iied.org/pdfs/G00086.pdf>. Acesso em 

12 dez. 2014, p. 04. 
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quais ainda podem ser influenciados por representantes dos setores de uso da terra em 

países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, se os processos de desenvolvimento e de 

regulamentação dos projetos de MDL não forem devidamente planejados, algumas 

dessas oportunidades podem não se concretizar, ou podem até mesmo se transformar em 

problemas109. 

O Brasil ocupa o terceiro lugar, a nível mundial, em projetos de MDL, segundo 

divulgação de projetos pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas. Dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, demonstra mediante gráficos, 

a situação dos projetos brasileiros, atualizada até dia 05.05.2008. Válido se faz informar 

que uma atividade de projeto entra no sistema do MDL quando seu Documento de 

Concepção de Projeto (DCP) é submetido para validação a uma Entidade Operacional 

Designada (EOD). Ao completar o ciclo de validação, aprovação e registro, ela torna-se 

efetivamente uma atividade de projeto no âmbito do MDL110. 

De acordo com o Manual para Submissão de Projetos de MDL para aprovação 

da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, documento publicado em 

2005, para aprovação das atividades de projeto no âmbito do Mecanismo de 

desenvolvimento Limpo no Brasil, os participantes do projeto deverão descrever se e 

como a atividade de projeto contribuirá para o desenvolvimento sustentável no que diz 

respeito aos seguintes aspectos: Contribuição para a sustentabilidade ambiental local; 

Contribuição para o desenvolvimento das condições de trabalho e a geração líquida de 

empregos; Contribuição para a distribuição de renda; Contribuição para capacitação e 

desenvolvimento tecnológico, (a origem dos equipamentos, a existência de royalties e 

de licenças tecnológicas e a necessidade de assistência técnica internacional); e a 

Contribuição para a integração regional e a articulação com outros setores111. 

No Brasil, existe possibilidade de financiamento integral ou parcial de atividades 

de projetos no âmbito do MDL, por entidades públicas. Uma dessas entidades é a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), vinculada ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), que tem um Programa de Apoio a Projetos do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o Pró-MDL, que financia o pré-investimento e 

                                                 
109 Ibid. p. 05. 
110  CASARA, Ana Cristina. Direito Ambiental e Créditos de Carbono. Curitiba/PR. Juará. 2011, p. 

126. 
111 PENTEADO, Cláudio Luis de Camargo. MELO, Tereza R. B. Como Projetos de MDL Contribuem 

para o “Desenvolvimento Sustentável”? IV Encontro Nacional de ANPPAS, Brasília, 2008. Disponível 

em: <http://www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT11-928-69120080510183015.pdf>. Acesso 

em 13. set. 2014, p. 16. 
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o desenvolvimento científico e tecnológico de atividades de projeto no âmbito do MDL, 

por meio de linhas de financiamento reembolsáveis e não reembolsáveis. O Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) oferece uma linha de 

crédito para estudos de viabilidade, custos de elaboração do projeto, Documentos de 

Concepção de Projeto (PDD) e demais custos relativos ao processo de validação e 

registro, tudo para incentivar a criação e desenvolvimento de projetos de MDL no 

país112. 

No Brasil, o órgão responsável pelo mercado de crédito de carbono é o 

Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo o MCTI (2010), o potencial de reduções 

de emissões em conjunto com os projetos no ciclo do MDL coloca o Brasil na terceira 

posição no mundo, sendo responsável pela redução de 380.641.793 toneladas de CO2, 

significando 5% das reduções mundiais para o primeiro período de obtenção de créditos 

de carbono. A maior parte dos projetos brasileiros está voltada às atividades de energia 

renovável (49,9%). Na sequência estão as atividades ligadas à suinocultura (16,8%), 

seguida pela troca de combustível fóssil (9,9%) e finalizando com aterro sanitário 

(8,1%). A Tabela 3 apresenta a distribuição das atividades no Brasil por tipo de 

projeto113. 

Tabela 3: Distribuição dos projetos de MDL implantados no Brasil 

Projetos em 

Validação/Aprovação 

Número 

de 

projetos 

Redução 

anual de 

emissão 

Redução de 

emissão no 

1º período 

de obtenção 

de crédito 

Particip

ação no 

total de 

proje-

tos  

(%) 

Redução 

anual de 

emissão 

GEEs 

(%) 

Redução de 

emissão no 

1º período 

de obtenção 

de crédito 

(%) 

Energia renovável 222 18.783.25

4 

137.912.009 49,9 38,9 36,2 

Aterro Sanitário 36 11.327.60

6 

84.210.095 8,1 23,5 22,1 

                                                 
112 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins. Créditos de Carbono. Biblioteca Nacional da Câmara 

dos Deputados. Brasília. 2009. Disponível em: <http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/11474>. 

Acesso em: 19 nov. 2014, p. 12. 
113 DIAS, Ricardina e GARCIA, Denise. A Dinâmica dos Projetos de MDL no Mercado de Crédito de 

Carbono da Região Sul do Brasil. Universidade e Gestão Pública: Perspectivas e possibilidades. 

Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Morão – FECILCAM. Paraná. 2011. Disponível em: 

<http://www.fecilcam.br/anais/vii_enppex/PDF/economia/01-economia.pdf>. Acesso em 12 maio 2014, 

p. 19. 
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Redução de N2O 5 6.373.896 44.617.272 1,1 13,2 11,7 

Suinocultura 74 4.140.069 4.140.069 16,6 8,6 10,1 

Troca de combustível 

fóssil 

44 3.271.516 27.382.490 9,9 4,2 7,2 

Eficiência Energética 28 2.027.173 19.853.258 6,3 0,9 5,2 

Reflorestamento 2 434.438 13.033.140 0,4 2,1 3,4 

Processos industriais 14 1.002.940 7.449.083 3,1 1,3 2,0 

Resíduos 17 646.833 5.002.110 3,8 0,6 1,3 

Emissões fugitivas 3 269.181 2.564.802 0,7 0,7 1,0 

 

Para que um projeto de MDL resulte em reduções certificadas de emissões – 

RCE, este projeto deve passar por seis etapas. A primeira etapa é a elaboração de 

documento de concepção de projeto (DCP), utilizando-se de metodologia de linha de 

base e plano de monitoramento aprovados. A segunda etapa é a validação do projeto 

que deverá estar de acordo com o que está regulamentado no Protocolo de Kyoto. A 

terceira etapa é a aprovação do projeto pela Autoridade Nacional Designada – AND, 

que no Brasil é a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima – CIMGC, 

que possui o condão de verificar a contribuição do projeto analisado para o 

desenvolvimento sustentável do país. A quarta etapa é a submissão do projeto ao 

Conselho Executivo para o devido registro. A quinta etapa é o monitoramento do 

projeto, que inclui o recolhimento e armazenamento de todos os dados necessários para 

calcular a redução das emissões de gases de efeito estufa, verificando assim a eficácia 

do projeto. A sexta e última etapa é a verificação/certificação do projeto em que a 

verificação é o processo de auditoria periódico e independente para revisar os cálculos 

acerca da redução de emissões de gases de efeito estufa ou de remoção de CO2 

resultantes de um projeto do MDL constantes do DCP e a certificação é quando o 

Conselho Executivo certifica que o projeto atingiu um determinado nível de redução de 

emissões de GEE, durante um período de tempo específico. Por fim, cumpridas todas as 

etapas serão emitidas as RCEs que serão creditadas aos participantes do projeto114. 

Deste modo, a partir destes dados do MCTI, pode-se observar o potencial que o 

Brasil possui para desenvolver projetos de MDL, podendo se beneficiar 

                                                 
114 JURAS, Ilidia da Ascenção Garrido Martins. Créditos de Carbono. Biblioteca Nacional da Câmara 

dos Deputados. Brasília. 2009. Disponível em: <http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/11474>. 

Acesso em: 19 nov. 2014, p. 14. 
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economicamente por meio de parcerias com países industrializados, além de proteger o 

meio ambiente com a diminuição da emissão de GEE. Além disso, o país cria novas 

tecnologias que podem substituir ou serem usadas concomitantemente com os 

combustíveis fósseis, servindo como uma compensação de emissão de GEE. Também 

poderá atrair investidores estrangeiros, tanto Governos como empresas podem se 

interessar na tecnologia criada no país para a mitigação da emissão de GEE. Quanto ao 

status do MDL no mundo, até 30 de novembro de 2014, 7.579 atividades de projeto 

encontravam-se registradas. O Brasil ocupava o 3º lugar em número de atividades de 

projeto, com 330 projetos atividades de projeto registradas (4%), sendo que em primeiro 

lugar encontrava-se a China com 3.763 (50%) e, em segundo, a Índia com 1.1536 

projetos (20%)115. 

 A emissão de gases do Efeito Estufa (GEE) é uma das principais causas da 

poluição existentes, possuindo como consequências o aumento do buraco da camada de 

ozônio, a elevação da temperatura do planeta e o derretimento das calotas polares e 

deve-se observar que os países tidos como desenvolvidos são considerados os maiores 

emissores de GEE. Contudo, os países em desenvolvimento, ao longo dos anos foram 

também aumentando suas emissões de GEE, passando a fazer parte dos maiores 

emissores de GEE do mundo. Com isso, o Protocolo de Kyoto criou alguns mecanismos 

de flexibilização dessas emissões que devem ser cumpridas tanto pelos países 

desenvolvidos como em desenvolvimento. 

 Os créditos de carbono foram criados com o objetivo de alertar os países de que 

os processos industriais que agem de forma poluidora devem ser revistos no sentido de 

conciliar o desenvolvimento socioeconômico e a necessidade de diminuição de 

emissões de GEE, buscando compensar as emissões através de um programa que 

desperte vontade política de cada país em rever os seus processos industriais, e assim 

diminuir a poluição e o seu impacto no clima, através da compensação de emissões 

atmosférica na medida em que proporcionam o equilíbrio entre novas emissões de 

poluentes no ar e a sua redução116. 

                                                 
115 BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI. Status dos projetos do Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil. Disponível em: <http://www.mcti.gov.br>. Acesso em: 30. 

mar. 2015. 
116 SARTORI, Juliana. Investimento e lucro para uma atmosfera mais equilibrada. Geração 

sustentável, nº 14, pag. 14 a 31, junho/agosto de 2009. Disponível em: 

<http://fgh.escoladenegocios.info/revistaalumni/artigos/edEspecialMaio2012/vol2_noespecial_artigo_11.

pdf>. Acesso em: 12. fev. 2015, p. 22. 
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 O Comércio de Emissões está previsto no Artigo 17 do Protocolo de Kyoto117 e 

se refere a estipulação de limites sobre o total de emissões de GEE permitidas dentro de 

uma determinada área geográfica. De acordo com esse mecanismo, cada país recebe 

suas cotas de emissão, só estando autorizado a poluir até o limite previsto ou 

determinado no Protocolo. Caso determinado país polua menos do que lhe foi 

permitido, ou seja, se “sobrar” cotas de emissão, ao país é facultado vender/repassar a 

diferença que não foi utilizada a outros países que não conseguiram respeitar o limite 

imposto pelo Protocolo. Isto ocorre pelo fato de o país “devedor do carbono”, 

considerando seu desenvolvimento econômico, concluir que seja mais vantajoso 

comprar referidas cotas do que investir em políticas ambientais que reduzam a 

emissão118. 

As Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) constituem créditos que podem 

ser comercializados pelas partes incluídas nos projetos de MDL. Por crédito entende-se 

a troca de bens atuais por futuros, proporcionando a circulação de valores ou 

mercadorias. O crédito de carbono é comercializado por intermédio das RCEs e essa 

transação comercial é realizada a partir de contrato de compra e venda. Dessa forma, 

uma atividade de projeto MDL é resultado de um negócio jurídico entre Partes que de 

comum acordo deliberarão a respeito da compra e venda de RCEs119. No que 

desrespeito às reduções de emissão de GEE, uma tonelada-equivalente de dióxido de 

carbono (tCO2e) corresponde a um crédito de carbono120. 

As Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) que autorizam o direito de poluir 

funcionam da seguinte maneira: as agências de proteção ambiental regulamentadoras 

emitem certificados autorizando emissões de toneladas de dióxido de carbono, 

monóxido de carbono e outros gases poluentes, selecionam-se as indústrias que mais 

poluem no país e, a partir daí são estabelecidas metas para a redução de suas emissões. 

                                                 
117 Artigo 47: A Conferência das Partes deve definir os princípios, as modalidades, regras e diretrizes 

apropriados, em particular para verificação, elaboração de relatórios e prestação de contas do comércio de 

emissões. As Partes incluídas no Anexo B podem participar do comércio de emissões com o objetivo de 

cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3. Tal comércio deve ser suplementar às ações 

domésticas com vistas a atender os compromissos quantificados de limitação e redução de emissões, 

assumidos sob esse Artigo. 
118 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. MATIAS, João Luis Nogueira. Protocolo de Quioto, 

Mecanismos de Flexibilização e Crédito de Carbono. CONPEDI, Manaus. 2006. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/germana_parente_neiva_belchior3.pdf>. Acesso 

em 12. jun. 2014, p.09. 
119 CASARA, Ana Cristina. Direito Ambiental e Créditos de Carbono. Curitiba/PR. Juará. 2011, p. 

129-130. 
120 POPPE, Marcelo Khaled; LA ROVERE, Emílio Lèbre. Mudanças do Clima. Brasília: NAE [Núcleo 

de Assuntos Estratégico da Presidência da República], 2005. v. 2. Disponível em: 

<http://www.centroclima.coppe.ufrj.br/new2/proj_cadernosnae.htm>. Acesso em 23. ago. 2014, p. 61. 
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De acordo com a proporção de suas responsabilidades, as empresas recebem bônus 

negociáveis. As empresas que não cumprem metas de redução progressiva estabelecidas 

em lei, precisam comprar certificados de outras empresas que cumpriram suas metas e 

que possuam RCEs para comercializar. Uma das vantagens desse sistema é permitir que 

cada empresa estabeleça seu ritmo de adequação às leis ambientais. Existem várias 

empresas especializadas no desenvolvimento de projetos para reduzir o nível de gás 

carbônico na atmosfera e na negociação de certificados, preparadas para vender cotas 

dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento que, em geral emitem menos 

poluentes, para os países que mais poluem, fazendo deste mercado um sistema 

economicamente lucrativo e ambientalmente favorável121. 

O mercado de créditos de carbono ou mercado de carbono é o termo comumente 

utilizado para denominar os sistemas de negociação de unidades de redução de emissões 

de gases de efeito estufa (GEE). Os créditos de carbono poderão ser comercializados e 

entre países participantes do Protocolo de Kyoto, em que o país que polui menos vende 

os créditos de carbono que sobraram e os que poluem mais podem comprar os créditos 

de carbono dos países que estão vendendo.  

O mercado de carbono funciona sob as regras do Protocolo de Kyoto, o qual, 

conforme já aduzido, possui mecanismos de flexibilização para auxiliar na redução das 

emissões de gases do efeito estufa. Um desses mecanismos é o MDL, o qual estabelece 

o mercado de carbono. Este mercado funciona através da comercialização de emissões 

de gases do efeito estufa em bolsas (exchanges), onde os países desenvolvidos, os quais 

devem cumprir compromissos de redução da emissão desses gases, compram Créditos 

de Carbono de países em desenvolvimento122. 

As negociações envolvendo as RCEs compõem o denominado “mercado de 

carbono”, termo utilizado para denominar os sistemas de negociação de unidades de 

redução de emissão de GEEs. Em linhas gerais, há dois tipos de mercados voltados à 

negociação de créditos de carbono: mercados em linha com o Protocolo de Quioto; e 

mercados “voluntários” (ou “Não Kyoto”). No primeiro caso, os créditos são 

negociados com o objetivo principal de facilitar o abatimento das metas de redução de 

                                                 
121 MALDONADO, Magali Rodrigues. MANTOVANI, Edemir Celso. Crédito de Carbono: 

investimento sustentável. Curso de Administração. Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 

2010. Disponível em: 

<http://fgh.escoladenegocios.info/revistaalumni/artigos/edEspecialMaio2012/vol2_noespecial_artigo_11.

pdf>. Acesso em: 28. nov. 2014, p. 11. 
122 VIDIGAL, Flávio Augusto Marinho. O Protocolo de Kyoto, o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo e as Formas de Circulação dos Créditos de Carbono. Disponível em 

<http://www.domtotal.com/direito/uploads/11.pdf>. Acesso em 24 out. 2014, p. 4  
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emissão de GEE estabelecidas no âmbito do Protocolo de Quioto. Já no segundo tipo, a 

negociação relaciona-se fundamentalmente ao abatimento das metas estabelecidas 

voluntariamente por empresas ou governos locais, fora do Protocolo. Nesse mercado 

(“Kyoto” e “Não Kyoto”), é possível a negociação de créditos gerados por projetos de 

redução de emissões (por exemplo, projetos de MDL e projetos de implementação 

conjunta) e/ou de permissão123. 

Deste modo, entende-se que com a evolução do mercado de crédito de carbono e 

não havendo o cumprimento pelos países do Anexo I das metas estabelecidas no 

Protocolo de Kyoto, haverá lucro por parte dos países Não Anexo I que venderá os seus 

créditos de carbonos. Este mercado permite ainda que os países utilizem um sistema de 

troca para conseguirem atingir suas metas, sendo um espaço internacional de negócios 

que resulta da compra e venda de permissão de emissão e redução de GEE. Neste 

sentido, ao final não importa qual o país que está emitindo mais ou menos GEE, o 

aspecto que importa é que haja uma compensação na geração de GGE no planeta. 

 

2.3 – O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA BUSCA DA PRESERVAÇÃO 

DO MEIO AMBIENTE 

 

 Uma breve análise mundial revela que o progresso, o crescimento, tem sido um 

dos agravantes dos problemas sociais e da escassez de recursos, se torna evidente que 

quanto mais a população cresce, devido ao progresso, mais se torna difícil abastecer a 

população e não se consegue satisfazer as necessidades de grande parte das pessoas. 

Alimentação, habitação, renda são os principais e mais urgentes fatores a serem 

considerados; os recursos naturais como água, ar, solo, devem ser preservados para a 

continuidade destes recursos. Se por um lado o progresso e o consequente aumento 

populacional agravam mais o desenvolvimento, por outro vê que existem pequenas 

iniciativas neste sentido, discretas, talvez se fala muito sobre tudo isso e se faz pouco, 

no entanto se para alguns o desenvolvimento sustentável é tido como uma utopia 

romântica que foge da realidade e do futuro já traçado, para outros é uma necessidade 

                                                 
123 CASARA, Ana Cristina. Direito Ambiental e Créditos de Carbono. Curitiba /PR. Juará. 2011, p. 
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presente e urgente, contudo uma coisa é certa, necessário se faz o estabelecimento de 

políticas de desenvolvimento124. 

 Em meio às análises das situações que realçam a magnitude dos problemas 

enfrentados a nível mundial para estabelecer políticas de desenvolvimento mais justas e 

equitativas, surgem, com cada vez mais evidências, como importantes componentes: as 

novas tecnologias, os recursos naturais e o equilíbrio ambiental. A inserção gradual da 

temática ambiental nas inúmeras discussões em torno do crescimento econômico que já 

foram propostas e realizadas revela a vigente necessidade de considerar com muita 

atenção e urgência o sustentáculo da economia mundial que são os referidos recursos e a 

manutenção de um ambiente sadio e equilibrado125, sendo o desenvolvimento 

sustentável considerado como o sustentáculo da economia mundial, visando ainda a 

proteção do meio ambiente saudável. 

A Noruega teve um importante papel na questão da proteção do meio ambiente, 

quando em 1987, a Primeira Ministra Norueguesa Gro Harlem Brundtland, elaborou um 

documento em que dispôs um novo olhar com relação ao desenvolvimento, 

apresentando como definição o processo que satisfaz as necessidades do presente, sem, 

contudo, comprometer a capacidade das futuras gerações suprir suas próprias 

necessidades126, documento este denominado de Relatório Brundtland. Conhecido 

também como “Nosso Futuro Comum”, o Relatório Brundtland promove a concepção 

da incompatibilidade existente entre os padrões elevados de produção e consumo e a 

exploração dos recursos ambientais de forma desarrazoada, demonstrando a necessidade 

de uma nova relação entre ser humano e meio ambiente. 

 O Relatório Brundtland definiu a urgente necessidade de se procurar meios de 

desenvolvimento econômico que se sustentassem, sem a redução drástica da utilização 

dos recursos naturais, sem, contudo, provocar maiores danos ao meio ambiente. O 

Relatório propôs ainda três princípios essenciais a serem cumpridos na busca do 

                                                 
124 ARAÚJO, Geraldino Carneiro de. SILVA, Roberto Pereira da. Desenvolvimento Sustentável do 

Meio Ambiente: Estudo no Instituto Souza Cruz. Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária. Belo Horizonte. 2004. Disponível em: <https://www.ufmg.br/congrext/Meio/Meio57.pdf>. 

Acesso em: 23. mar. 2015, p. 02. 
125 BATISTA, Ieda Hortêncio. ALBUQUERQUE, Carlossandro Carvalho de. Desenvolvimento 

Sustentável: novos rumos para a humanidade. Revista Eletrônica Aboré – Publicação da Escola Superior 

de Artes e Turismo – Edição 03/2007. ISSN 1980-6930. Universidade do Estado do Amazonas – UEA. 

Disponível em: 
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126 Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Relatório Brundtland. Disponível 
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Desenvolvimento Sustentável, quais sejam: o desenvolvimento econômico, a proteção 

ambiental e a equidade social, sendo necessárias mudanças sociais e tecnológicas para 

alcançar tais princípios. Isso se torna patente diante do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), criado pelo programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), que passou a considerar outros elementos para a aferição do desenvolvimento 

e não somente a capacidade econômica baseada na renda per capta. Deste modo, 

desenvolvimento, para ser considerado como tal, deve contemplar crescimento, 

liberdade individual, fatores sociais e políticos e proteção ambiental127. 

 O conceito de desenvolvimento vem explicitado no PNUD, informando que o 

desenvolvimento tem a ver, primeiro e acima de tudo com a possibilidade de as pessoas 

viverem o tipo de vida que escolheram, e com a provisão dos instrumentos e 

oportunidades para fazerem as suas escolhas. E, ultimamente, o Relatório do 

Desenvolvimento Humano tem insistido que essa é uma ideia tão política quanto 

econômica. Vai desde a proteção dos direitos humanos até o aprofundamento da 

democracia. Continuando, só será possível haver efetivo desenvolvimento quando os 

benefícios do crescimento servirem à ampliação das capacidades humanas, entendidas 

estas como o conjunto das coisas que as pessoas podem ser, ou fazer, na vida. E são 

quatro as mais elementares: ter vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos 

recursos necessários em nível de vida digno e ser capaz de participar da vida em 

comunidade128. Caso falte qualquer uma delas, a liberdade de escolha ficará 

comprometida e o crescimento inacessível129. 

 Quando é abordado o tema desenvolvimento, o atributo da riqueza é levado em 

consideração. A riqueza é desejável pelas pessoas, porque é através dela que se 

consegue mais liberdade para levar o estilo de vida que se deseja. A utilidade da riqueza 

encontra-se nas coisas que ela nos permite fazer e nos tipos de liberdade que ela nos 

ajuda a obter. Contudo, apenas a riqueza não é suficiente para alcançar a liberdade. Pela 

mesma razão, o crescimento econômico não pode ser sensatamente considerado como 

fim em si mesmo. O desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a 

melhora de vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades 

que temos razão para valorizar não só torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, 

                                                 
127 CASARA, Ana Cristina. Direito Ambiental e Créditos de Carbono. Curitiba/PR. Juará. 2011, p. 31-

32. 
128 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. Revisão 

Técnica: Ricardo Doniselli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras. 2000, p. 27. 
129 VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento Sustentável. O desafio do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro. 

Garamound. 2006, p. 85. 
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mas também permite que sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática 

nossas volições, interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando esse 

mundo130. O desenvolvimento requer a remoção das principais fontes de privação de 

liberdade, sendo elas a pobreza, a tirania, a carência de oportunidades econômicas, a 

destituição social sistemática a negligências dos serviços públicos e a intolerância ou 

interferência excessiva de Estados repressivos. 

 No que desrespeito ao termo “Sustentável”, mostrou-se indispensável para 

expressar a conciliação entre crescimento econômico e conservação da natureza. Assim, 

o princípio da sustentabilidade emerge no discurso teórico e político da globalização 

econômico-ecológica como a expressão de uma lei-limite da natureza diante da 

autonomização da lei estrutura de valor. A crise ambiental veio questionar os 

fundamentos ideológicos e teóricos que impulsionaram e legitimaram o crescimento 

econômico, negando a natureza e a cultura, deslocando a relação entre o real e o 

simbólico. A sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo para 

a reconstrução da ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência humana 

e para um desenvolvimento durável; problematiza as formas de conhecimento, os 

valores sociais e as próprias bases de produção, abrindo uma nova visão do processo 

civilizatório da humanidade131. 

 No tocante à compatibilização do meio ambiente como o desenvolvimento é 

preciso considerar os problemas ambientais dentro de um processo contínuo de 

planejamento que atenda às exigências de ambos e observe as suas inter relações 

particulares em cada contexto sociocultural, político, econômico e ecológico, numa 

dimensão de tempo e espaço, sendo que o meio ambiente não constitui um obstáculo ao 

desenvolvimento, mas sim um de seus instrumentos. A sustentabilidade pode ser 

entendida por dois pontos de vista distintos, são eles: o ecológico e o político. No 

primeiro caso, refere-se aos recursos naturais disponíveis para uma determinada 

sociedade; no segundo, representa a capacidade dessa sociedade de organizar-se por si 

mesma. Existem duas precondições para o desenvolvimento da sustentabilidade: a 

capacidade natural de suporte (recursos naturais existentes) e a capacidade de 
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Técnica: Ricardo Doniselli Mendes. São Paulo. Companhia das Letras. 2000, p 29. 
131  LEFF, Henrique. Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza. Tradução de Luis 
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sustentação (atividades sociais, políticas e econômicas geradas pela própria sociedade 

em seu próprio benefício)132. 

 O conceito de desenvolvimento sustentável é normativo, surgido inicialmente 

com o nome eco-desenvolvimento na década de 1970, em um contexto de controvérsias 

entre crescimento econômico e meio ambiente. Ele emerge como uma proposição 

conciliatória, em que se reconhece que o progresso técnico efetivamente relativiza os 

limites ambientais mas não os elimina, e que o crescimento econômico é condição 

necessária, mas não suficiente para a eliminação da pobreza e das disparidades 

sociais133. O desenvolvimento sustentável, considerado um dos princípios do Direito 

Ambiental, contido na Carta Magna de 1988, em seu artigo 225, Caput134 e no artigo 

170, inciso VI135, constitui pedra basilar dos sistema político-jurídico dos Estados 

civilizados, adotado internacionalmente como fruto da necessidade de uma ecologia 

equilibrada e de incentivos do caminho adequado para a proteção ambiental, em 

conformidade com a realidade social e os valores culturais de cada Estado136. 

 É imperioso viver de forma sustentável, isto é, buscar harmonia com as outras 

pessoas e com a natureza, no contexto do Direito Natural e do Direito Positivo, com 

base nos seguintes princípios: respeitar e cuidar da comunidade e dos seres vivos; 

melhorar a qualidade da vida humana; conservar a vitalidade e a diversidade do planeta 

terra; minimizar o esgotamento de recursos não renováveis; permanecer nos limites da 

capacidade de suporte do planeta terra; modificar atitudes e práticas pessoais; permitir 

que as comunidades cuidem do seu próprio meio ambiente; gerar uma estrutura nacional 

para a integração de desenvolvimento e integração e constituir uma aliança global. 

Esses princípios pretendem uma equidade mundial de desenvolvimento sustentável e de 

                                                 
132 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e 

glossário. 6ª ed. São Paulo/SP. Editora Revista dos Tribunais. 2009, p. 62-68. 
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135 Artigo. 170: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: Inciso VI: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 
136 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 13º Ed. Revista, 

atualizada e ampliada. São Paulo/SP. Saraiva. 2012, p. 26. 
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conservação da natureza, como um direito dela própria e como fator essencial para a 

sustentação da vida humana137. 

 Para que o desenvolvimento possua efetividade, necessita de mudanças 

dinâmicas de natureza quantitativa e qualitativa e um processo de mobilidade social 

contínuo, ocorrendo um salto de uma estrutura social para outra e a elevação do nível 

econômico, cultural e intelectual de toda comunidade138. Com isso, há necessidade de 

reformas estruturais na política dos países subdesenvolvidos, devendo haver uma 

atuação ampla e intensiva do Estado como coordenador do planejamento, visando 

modificar as estruturas socioeconômicas e a distribuição e descentralização da renda, de 

forma a integrar toda a população no âmbito social e político139. 

 Com relação ao desenvolvimento sustentável, este se caracteriza pela busca 

incessante do uso consciente dos recursos disponibilizados pelo meio ambiente em 

consonância com o aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza 

em benefício das populações locais de cada Estado, levando-as a incorporar a 

preocupação com a conservação da biodiversidade aos próprios interesses da 

comunidade, passando a ser um componente de estratégia de desenvolvimento140. 

Diante das constantes mudanças ocorridas no meio ambiente por causa da emissão de 

gases poluentes, o Relatório Brundtland procurou demonstrar a concepção de que o 

desenvolvimento é inseparável da preservação do ambiente. 

 Deste modo, os países passaram a utilizar o desenvolvimento sustentável em três 

principais vertentes, o crescimento econômico, a equidade social e a proteção ambiental. 

A sociedade não pode parar o seu crescimento econômico, uma vez que com o 

crescimento da população há a necessidade de produzir mais insumos para suprir a as 

necessidades dos indivíduos, e é ai que aparece a questão do crescimento econômico. 

Contudo, este crescimento econômico deve estar ligado diretamente com a equidade 

social, onde os indivíduos devem ter as mesmas oportunidades de educação, saúde, 

cultura, trabalho e laser, com o intuito de oferecer as mesmas liberdades, tanto 

individual como coletiva. Por fim, o crescimento econômico e a equidade social devem 

caminhar para alcançar a efetiva proteção do meio ambiente, sendo o meio ambiente o 

                                                 
137 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e 

glossário. 6ª Ed. São Paulo/SP. Revista dos Tribunais. 2009, p. 74-77. 
138 GRAU, Eros Roberto. Elementos de Direito Econômico. São Paulo/SP. Revista dos Tribunais. 1998, 

p. 08-09. 
139 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Pulo/SP. Malheiros. 2005, p. 51-52. 
140 SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento sustentável. 1 ed. São Paulo/SP. Garamond. 

2002, p. 36. 
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foco principal do desenvolvimento sustentável, pois sem o meio ambiente saudável e 

equilibrado não pode haver crescimento econômico nem muito menos equidade social. 

 Uma atividade sustentável qualquer é aquela que pode ser mantida por um longo 

período indeterminado de tempo, ou seja, para sempre, de forma a não se esgotar nunca, 

apesar dos imprevistos que podem vir a ocorrer durante este período. Pode-se ampliar o 

conceito de sustentabilidade, em se tratando de uma sociedade sustentável, que não 

coloca em risco os recursos naturais como o ar, a água, o solo e a vida vegetal e animal 

dos quais a vida (da sociedade) depende. O desenvolvimento sustentável é aquele que 

melhora a qualidade da vida do homem na terra e respeita a capacidade de produção dos 

ecossistemas141.  

Podemos citar três critérios para o alcance do desenvolvimento sustentável, são 

elas: Infraestrutura sustentável, que significa transformar a matriz energética brasileira 

eficiente e não desperdiçadora, investir também na aplicação de novos recursos e 

tecnologias para a geração de energias limpas e alternativas; Redução de desigualdades, 

que nada mais é do que a diminuição da pobreza extrema, acesso aos recursos (inclusão 

social), diminuição do consumo desenfreado das camadas privilegiadas, sendo estas as 

condições básicas para a construção de um desenvolvimento sustentável; Ciência e 

tecnologia, sendo que o desenvolvimento sustentável econômico, social e ambiental 

exige forte investimentos na ciência e na tecnologia, para tanto necessita-se de mais 

investimento em educação e pesquisa142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 ARAÚJO, Geraldino Carneiro de. SILVA, Roberto Pereira da. Desenvolvimento Sustentável do 

Meio Ambiente: Estudo no Instituto Souza Cruz. Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária. Belo Horizonte. 2004. Disponível em: <https://www.ufmg.br/congrext/Meio/Meio57.pdf>. 

Acesso em: 23. mar. 2015, p, 03. 
142 Ibid, p. 04. 
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3 – CRIAÇÃO, MARCO LEGAL E CARACTERÍSTICAS DO SEQUESTRO 

GEOLÓGICO DE CARBONO 

 

 A partir da Conferência de Kyoto em 1997, que teve como marco principal o 

Protocolo de Kyoto, foi estabelecida a necessidade da criação de mecanismos que 

contribuíssem para a diminuição da emissão de gases poluentes na atmosfera, além de 

ações mais politicamente viáveis, como por exemplo, a implementação de projetos 

baseados em tecnologia limpa em países desenvolvidos e em desenvolvimento, com a 

intenção de diminuir as emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE), a exemplo do 

dióxido de carbono (CO2). O Protocolo de Kyoto trouxe entre outras coisas, 

instrumentos de suma importância para a proteção ambiental. O instrumento 

considerado crucial para buscar a preservação do meio ambiente e mitigar as emissões 

de GEE é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), mecanismo este que 

permite que países em desenvolvimento contribuam para que os países desenvolvidos 

alcancem suas metas de redução de emissão de GEE, metas estas estabelecidas aos 

países desenvolvidos no Protocolo de Kyoto que os países se comprometeram a 

cumprir. 

 No Protocolo de Kyoto, consta a implementação de um instrumento pensado 

para a diminuição da emissão do GEE, dentre eles, o de maior emissão nos países 

desenvolvidos, o dióxido de carbono (CO2). Deste modo, o Artigo 2, sessão 1, Alínea 

(a), inciso IV do Protocolo de Kyoto, destaca o sequestro geológico de carbono, que 

deve ser utilizado para promover o desenvolvimento sustentável com apoio dos países 

que devem investir em pesquisa, promoção, desenvolvimento e o aumento do uso de 

formas novas e renovais de energia de tecnologias ambientalmente seguras, incluindo o 

sequestro geológico de carbono143. O sequestro geológico de carbono é uma alternativa 

que permite o uso continuado de combustíveis fósseis, mostrando-se um mecanismo 

eficiente e indispensável para a mitigação da poluição, retirando da atmosfera o CO2, 

sendo este o gás responsável por grandes danos causados ao meio ambiente, como por 

                                                 
143 Protocolo de Kyoto. ARTIGO 2 – Sessão 1. Cada Parte incluída no Anexo I, ao cumprir seus 

compromissos quantificados de limitação e redução de emissões assumidos sob o Artigo 3, a fim de 

promover o desenvolvimento sustentável, deve: Alínea (a) - Implementar e/ou aprimorar políticas e 

medidas de acordo com suas circunstâncias nacionais, tais como: inciso IV - A pesquisa, a promoção, o 

desenvolvimento e o aumento do uso de formas novas e renováveis de energia, de tecnologias de 

sequestro de dióxido de carbono e de tecnologias ambientalmente seguras, que sejam avançadas e 

inovadoras. 
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exemplo, o efeito estufa, o aumento da camada de ozônio e o aumento da temperatura 

média do planeta. 

 O sequestro geológico de carbono pode ser definido como sendo a captura, o 

transporte e o armazenamento de dióxido de carbono que de outra forma seria emitido e 

permaneceria na atmosfera, ou seja, é o processo de remoção de CO2 da atmosfera ou a 

prevenção pela captura na fonte de emissão do CO2. Esses processos são indicados na 

literatura internacional como Carbon Capture and Storage processes (CCS)144. O CCS 

já é utilizado em outros países como os Estado Unidos, o Canadá e Austrália, que usam 

este mecanismo para a preservação ambiental. 

 O sequestro geológico de carbono transforma as fontes fósseis em fontes de 

suprimento de energia de baixo carbono. Ele consiste no princípio de devolver ao 

subsolo o carbono retirado, que antes estava presente na forma de petróleo, carvão 

mineral e gás natural. O gás carbônico emitido por termelétricas, refinarias e indústrias 

é capturado, transportado e armazenado em campos de petróleo antigos, camadas de 

carvão, ou aquíferos salinos. As fontes fósseis que sequestram geologicamente o CO2 

diferem das fontes limpas não emissoras de gases do efeito estufa porque produzem um 

passivo ambiental. O dióxido de carbono estocado precisa ser monitorado para se evitar 

possíveis vazamentos. A diminuição de emissões de gases poluentes via armazenamento 

geológico possibilitará uma transição ambientalmente segura no processo de 

substituição das fontes fosseis por fontes renováveis limpas145. 

  O Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas – IPCC (2005) 

define a captura e armazenamento do CO2 em reservatórios geológicos como sendo um 

processo que consiste na separação de CO2, emitido por fontes estacionárias, 

relacionadas com a produção de energia, e também de plantas industriais, o transporte 

deste CO2 e seu armazenamento, a longo prazo, em reservatórios geológicos, isolando-o 

da atmosfera. É possível separar o CO2 emitido na queima de combustíveis fósseis, 

processá-lo para a sua forma liquida e transportá-lo por dutos, rodovias ou por via 

                                                 
144 LICKS, Letícia Azambuja dos Santos. Avaliação do Processo de Captura de Dióxido de Carbono 

por Absorção Química Visando a Aplicação em Termelétricas a Carvão no Brasil. Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2008. Disponível em: 

<http://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/3351>. Acesso em: 18. dez. 2015, p. 36. 
145 VIDAL, Samuel. Controlando o Aquecimento Global: como reduzir em 30% as emissões de gases 

estufa até 2030. Disponível em: 

<http://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Meio_ambiente/Controlando_aquecimento%20global.pdf>. 

Acesso em 12. mar. 2015, p. 66. 
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marítima para reservatórios geológicos como minas desativadas, campos de petróleo ou 

outros locais onde o CO2 possa ser armazenado146. 

 A finalidade desse processo é conter e reverter o acúmulo de CO2 atmosférico, 

visando a mitigação do efeito estufa, a diminuição do aquecimento global e frear o 

derretimento das calotas polares. O sequestro geológico de carbono pode ocorrer de 

duas formas distintas. A primeira ocorre através de um processo natural ou indireto, no 

meio terrestre, onde o CO2 é absorvido pela fotossíntese e, posteriormente, incorporado 

à biomassa do vegetal, durante o período do seu crescimento, como acontece no caso do 

reflorestamento. A segunda forma, considerada como processo direto, ocorre por meio 

das ações humanas, através de investimentos industriais e tecnológicos, e consiste 

basicamente na devolução de CO2 para o subsolo, sendo esse gás capturado, 

comprimido, transportado e depois injetado em algum reservatório adequado, como, por 

exemplo, camadas de carvão, aquíferos salinos (lençóis de água subterrânea com água 

salobra não aproveitável) ou campos de petróleos maduros, devendo ocorrer o 

isolamento do gás com relação à atmosfera por um longo período de tempo147. 

 Ainda com relação à forma direta do mecanismo de sequestro geológico de 

carbono, esta forma envolve a captura do CO2 oriunda da queima de combustíveis 

fósseis antes que ele alcance a atmosfera. É considerado nos dias atuais como de alto 

custo financeiro, mas é sem dúvida a mais eficiente. Por exemplo: o CO2 pode ser 

separado dos efluentes gasosos gerados nas termelétricas, nos processos industriais, tais 

como refinarias de petróleo e siderúrgicas, ou durante a produção de combustíveis 

descarbonizados (ex.: H2 produzido a partir de gás natural ou de carvão). O CO2 

concentrado numa corrente liquida ou gasosa pode ser transportado e injetado no oceano 

ou em formações geológicas subterrâneas, tais como reservatórios de petróleo e gás, 

aquíferos salinos e minas profundas de carvão. Para que o transporte e sequestro de CO2 

no processo direto seja economicamente viável, a captura do carbono precisa ser 

realizada a partir de uma corrente relativamente pura deste gás148. 

                                                 
146 CÂMARA, George. SILVA JÚNIOR, A. ROCHA, P. ANDRADE, C. Armazenamento de Dióxido 

de Carbono em Reservatórios Geológicos: Tecnologia Mais Limpa? 3º International Workshop 

Advances in Cleaner Production. São Paulo. Maio de 2011. Disponível em: 

<http://www.advancesincleanerproduction.net/third/files/sessoes/5B/5/Camara_G%20-%20Paper%20-

%205B5.pdf>. Acesso em: 21. mar. 2015, p. 6. 
147 MONTEIRO JÚNIOR, José Vieira. XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. ALVES, Fabrício 

Germano. A Necessidade de Regulamentação do Sequestro de Carbono no Brasil. Rio Oil & Gas, 

2014. Expo and Conference. Rio de Janeiro. ISSN: 2237-4191, p. 07. 
148 PEREIRA, Marcilene Alves Lombardo. Aquecimento Global, sequestro de carbono. Rio de Janeiro. 

2009. Disponível em: <http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K210888.pdf>. Acesso 

em: 21. fev. 2015, p. 38-39. 
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 No sequestro de carbono direto o CO2 é, então, removido dos sistemas 

estacionários de geração de energia, campos de exploração de óleo e gás, refinarias de 

petróleo, cimenteiras, siderúrgicas, unidades de produção de gás natural (UPGNs), 

unidades de produção de fertilizantes, etc, sendo armazenado com segurança em 

formações geológicas e/ou utilizados em processos industriais. O sucesso nas práticas e 

técnicas utilizadas em sequestro geológico de carbono pode ser garantido quando o CO2 

é armazenado de modo estável, por um longo período de tempo, de forma 

economicamente viável. Para a verificação do sucesso das técnicas de sequestro de 

carbono direto, são aplicadas técnicas de monitoramento para medir e calcular a 

quantidade de CO2 que, de fato, será armazenada ao longo dos anos149. 

Além do método de sequestro geológico de carbono, existem ainda outros dois 

tipos de sequestro de carbono, sendo eles: o sequestro de carbono nos oceanos e o 

sequestro de carbono nas florestas. O sequestro de carbono realizado nos oceanos ocorre 

através da fotossíntese dos fitoplânctons e é chamado de processo biológico de 

sequestro de carbono também conhecido como bomba biológica, existindo também 

outro processo chamado de processo físico de sequestro de carbono. O processo físico 

está ligado a circulação termoalina que é a formação de águas profundas no oceano, e 

em água fria o CO2 atmosférico dissolve-se mais facilmente do que em águas quentes, 

exemplo, as águas superficiais dos trópicos transportadas para as regiões polares, ao 

perderem calor aumentam sua densidade e iniciam um movimento descendente, sendo 

que essas águas são ricas em CO2, e este foi armazenado nas profundezas oceânica por 

cerca de 1.000 anos e só retornando para a atmosfera quando a circulação do oceano 

provoca o afloramento de águas profundas á superfície do oceano. Podemos notar o 

derretimento das geleiras nas regiões polares, levando a redução da salinidade, portanto, 

aumento as camadas entre as águas superficiais e profundas, resultará na redução do 

movimento do CO2 para as profundezas do oceano150. 

                                                 
149 COSTA, Isabella Vaz Leal da. Proposta de Estrutura Regulatória para Sequestro Geológico de 

CO2 no Brasil e uma Aplicação para o Estado do Rio de Janeiro. Instituto Alberto Luiz Coimbra de 

Pós-Graduação e pesquisa de Engenharia. COPEE – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Rio 

de Janeiro. 2014. Disponível em: <http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/isabella.pdf>. Acesso em 

05. mar. 2015, p. 06. 
150 BARBOSA, Roberto Rivelino do Nascimento. SILVA, Aurilena de Aviz. NEVES, Myriam Galvão. 

GALVÃO, Alexandre Roger de Araújo, OLIVEIRA NETO, Cândido Ferreira de. Produção e Sequestro 

de Carbono na Atmosfera. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.9, N.16; 

2013. Disponível em: 

<http://www.conhecer.org.br/enciclop/2013a/agrarias/producao%20e%20sequestro.pd>. Acesso em: 17. 

jan. 2015, p. 07. 
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O sequestro de carbono nas florestas é realizado pela fotossíntese, onde o CO2 é 

retirado da atmosfera por este fenômeno, a fotossíntese é a reação química mais 

importante do planeta, sendo o único processo capaz de absorver a energia luminosa 

proveniente do sol, todos os processos vitais dependem da fotossíntese para a formação 

de alimentos na forma de carboidratos e também para a formação do oxigênio. Se a 

concentração de CO2 continuar influenciando no aumento da temperatura do planeta 

acarretará em um aumento no nível das águas dos mares e alteração na variabilidade de 

ciclos hidrológicos, ameaçando a vida no planeta. O sequestro de carbono florestal é 

uma alternativa para mitigar o problema do processo de elevação da temperatura do 

planeta, em virtude do aumento dos gases do efeito estufa151. O movimento do carbono 

em uma floresta é determinada pela assimilação de CO2 através da fotossíntese, pela 

liberação de carbono através da respiração das plantas, também pela transferência de 

carbono no solo na forma de palha de folhas, madeira e raízes e pela eventual liberação 

de carbono do solo de volta a atmosfera através da decomposição e respiração da 

atividade microbiana no solo152. 

 As plantas verdes absorvem o CO2 durante a fotossíntese, processo pelo qual as 

florestas estocam dois terços do carbono terrestre, aproximadamente um trilhão de 

toneladas. Em todo o reino vegetal, as florestas proporcionam o mais longo ciclo de 

estocagem de carbono, em forma de madeira e acumulação no solo, por centenas de 

anos antes de retornar à atmosfera através da respiração, decomposição, erosão ou 

queima. O estoque que está absorvendo o carbono é chamado de poço (sink) e o estoque 

que está liberando o carbono é chamado de fonte (source). Portanto, áreas florestais são 

consideradas poços de carbono (carbon sink). O sequestro de carbono somente ocorre 

enquanto as árvores e a floresta estão crescendo, tornando assim importante e atrativo a 

recuperação dos ecossistemas, aumentando consideravelmente a biomassa, 

consequentemente o estoque de carbono fixado. A implantação e recuperação das 

mesmas possibilita oportunidade de negócios voltados ao desenvolvimento de projetos 

                                                 
151 RENNER, Rosana. Maria. Sequestro de Carbono e viabilização de novos reflorestamentos no 

Brasil. Curitiba, 2004. Disponível em: <http://www.floresta.ufpr.br/pos-

graduacao/defesas/pdf_ms/2004/d387_0560-M.pdf>. Acesso em: 23. jan. 2015, p. 87. 
152 BARBOSA, Roberto Rivelino do Nascimento. SILVA, Aurilena de Aviz. NEVES, Myriam Galvão. 

GALVÃO, Alexandre Roger de Araújo, OLIVEIRA NETO, Cândido Ferreira de. Produção e Sequestro 

de Carbono na Atmosfera. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.9, N.16; 

2013. Disponível em: 
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de conservação, preservação ou mesmo recuperação de áreas degradadas, tornando 

muitas vezes possível a aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável153. 

A injeção do CO2 em reservatórios geológicos é um processo que já vem sendo 

feito em alguns setores industriais. Na indústria petrolífera, existem tecnologias para a 

recuperação avançada de óleo ou de gás (EOR/EGR) que utilizam algumas substâncias 

como fluidos de injeção, dentre elas o CO2. Segundo o IPCC (2005), as principais 

opções para o armazenamento geológico do CO2 são: a injeção em reservatórios 

depletados (exauridos) de óleo e gás; o uso do CO2 para a recuperação avançada de óleo 

ou gás; a injeção de CO2 em reservatórios profundos saturados não usados de águas 

salinas; a injeção em camadas profundas de carvão mineral inexploráveis; o uso do CO2 

na recuperação avançada de metano em jazidas de carvão mineral (ECBM), e; outras 

opções sugeridas: formações basálticas, xisto betuminoso e cavernas154. 

O sequestro geológico de carbono é dividido em três etapas básicas: captura e 

separação, transporte e armazenamento geológico. Durantes todas as etapas deve ser 

realizado o monitoramento do CO2 para verificar as condições do armazenamento e para 

minimizar os riscos de vazamento, visando evitar desta forma danos ambientais. Cada 

etapa possui suas peculiaridades e devem ser observadas, contudo, ambas as etapas 

devem se manter interligadas para que todo o processo seja completado de forma 

compatível com o esperado, prezando pelo bom funcionamento do mecanismo. 

 

3.1 – ELEMENTOS DA CAPTURA, DO TRANSPORTE E DO 

ARMAZENAMENTO DE CARBONO 

 

A primeira etapa no processo de sequestro geológico de carbono, a partir de 

fontes estacionárias, ou seja, de unidades de geração de energia ou de indústrias, 

consiste na sua captura como um gás relativamente puro, à alta pressão, pelas seguintes 

razões: primeiro, por que o transporte de CO2 concentrado é mais econômico, segundo, 

por que a capacidade do reservatório é mais bem utilizada se o CO2 for injetado puro e 

                                                 
153 WATZLAWICK, Luciano Farinha. KIRCHNER, F.F.; SANQUETTA, Carlos Roberto. 

SCHUMACHER, Mauro Valdir. A fixação de carbono em Florestas Ombrófila Mista em diferentes 
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154 CÂMARA, George. SILVA JÚNIOR, A. ROCHA, P. ANDRADE, C. Armazenamento de Dióxido 

de Carbono em Reservatórios Geológicos: Tecnologia Mais Limpa? 3º International Workshop 

Advances in Cleaner Production. São Paulo. Maio de 2011. Disponível em: 
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terceiro, porque algumas impurezas podem ser prejudiciais às operações em 

determinadas bacias ou podem causar efeitos ambientais adversos. A captura de 

CO2 não é uma tecnologia nova. Normalmente, o CO2 é separado e posteriormente 

capturado como subproduto de processos tais como: produção de amônia sintética, 

produção de hidrogênio e calcinação de calcário. No entanto, as tecnologias de captura 

existentes, ainda não apresentam um custo-benefício aceitável quando consideradas no 

contexto de sequestro geológico de CO2. Alguns processos industriais emitem CO2 com 

alta concentração, oferecendo oportunidades em curto prazo para o sequestro 

geológico155. 

A etapa de captura do CO2 consiste em separar e capturar o dióxido de carbono 

de correntes de gases provenientes de fontes estacionárias, como: cimenteiras, plantas 

de energia (carvão, gás natural, óleo), refinarias, campos de exploração e produção de 

óleo e gás e unidades de separação de CO2, Unidades de Produção de gás natural, 

siderúrgicas, destilarias de álcool, entre outras. Existe, então, a necessidade de separar o 

CO2, pois os gases emitidos provenientes de alguns tipos de fonte estacionária 

(exaustos) possuem em sua composição outras gases e apenas uma porcentagem é 

composta por dióxido de carbono156. A captura é feita basicamente por três tipos de 

tecnologia: pós-combustão, pré-combustão e oxi-combustão. Na pós- combustão o CO2 

é extraído dos gases de exaustão. No processo de pré-combustão, o carbono é extraído 

da sua combustão antes da sua queima, sendo produzido o gás de síntese, composto por 

hidrogênio e monóxido de carbono. Depois o gás de síntese reage com água para a 

transformação de CO (monóxido de carbono) em CO2 (dióxido de carbono). No 

processo de oxicombustão, o combustível é queimado com alto teor de oxigênio ao 

invés de ar, obtendo CO2 praticamente puro como gás de exaustão157. 

Em princípio, o CO2 pode ser capturado em qualquer instalação que use 

combustíveis fósseis ou biomassa, desde que a escala de emissões seja grande o 
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suficiente. Na prática, somente três áreas são interessantes: a geração de eletricidade 

(incluindo co-geração), processos industriais e processamento de combustíveis. 

Emissões de outras fontes (transporte, agricultura, serviços e residencial) são muito 

dispersas tornando a captura inviável. Medidas alternativas tais como aumento de 

eficiência energética, uso de energias renováveis, e maior uso de hidrogênio (produzido 

em plantas centralizadas e dotadas de tecnologias de captura de CO2) podem ser 

melhores opções para esses setores. Como a produção de energia é responsável por 29% 

das emissões globais de CO2, a captura de carbono nas plantas de geração de 

eletricidade que utilizam combustíveis fósseis se apresenta inicialmente como o mais 

promissor setor para a aplicação dessas tecnologias de captura. Em menor extensão, o 

CO2 também pode ser capturado durante a produção de ferro, aço, cimento, produtos 

químicos e papel, e ainda no refino de óleo, processamento do gás natural e produção de 

combustíveis sintéticos (tais como hidrogênio e no transporte de combustíveis líquidos 

produzidos a partir de gás, carvão e biomassa)158. 

Existem quatro métodos para separação de gases que podem ser utilizados para a 

separação de CO2. O primeiro método é a Absorção Química, que ocorre através do 

contato do gás com solventes químicos. Estes solventes são capazes de reagir com o gás 

e assim separá-los. O dióxido de carbono é considerado um gás ácido e a absorção 

química a partir de gases exaustos depende de reações de neutralização ácido-base 

utilizando solventes que se comportam como bases. Antes de reagir o gás com o 

solvente, a corrente de gás recebe um pré-tratamento para remover particulados e outras 

impurezas. Precisamente, é necessário remover mais enxofre do exausto, na medida em 

que ele reage com a amina da captura com maior afinidade do que o CO2. Então, passa 

por uma torre de absorção onde entra em contato com o solvente. Desta forma, trata-se 

de um processo no qual o gás desejado (CO2, neste caso) é absorvido por uma solução 

aquosa, normalmente a base de amina, a uma temperatura entre 40 e 50 ºC, a uma 

pressão de aproximadamente 1 bar, formando um composto através de ligações 

químicas. Posteriormente, o CO2 passa por uma unidade regeneradora, na qual, o CO2 é 

liberado e o solvente é recuperado159. 
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O segundo método utilizado para a separação do CO2 é a Absorção Física que 

utiliza solventes físicos, de forma que, neste caso não há reação química. A absorção 

física é normalmente utilizada em situações em que a pressão do exausto é mais alta e 

que a concentração de CO2 também é mais alta, como por exemplo, as plantas de 

gaseificação de carvão como IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle). O 

processo de absorção física depende especialmente da temperatura e pressão do gás a 

ser separado. Neste caso, quanto maior a pressão e menor a temperatura melhor o 

desempenho dos solventes físicos. A absorção física é utilizada normalmente para 

separação de CO2 de gás de síntese gerados na gaseificação do carvão para a produção 

de hidrogênio, amônia e metanol. Além disso, também é utilizado para remover CO2 do 

gás natural associado ao petróleo160. 

O terceiro método usado para a separação do CO2 é a Adsorção que utiliza 

materiais sólidos e através do contato da superfície destes com os gases realiza a 

separação. Variáveis críticas para a adsorção são: temperatura, pressão, forças nas 

superfícies dos materiais, e o tamanho dos poros na superfície dos materiais. Através do 

contato do gás com o material presente nos vasos, o CO2 é retido enquanto que os 

outros componentes do gás conseguem passar. Normalmente, este gás possui alta 

pressão e baixa temperatura. Após a camada de material reter o CO2 esta irá sofrer 

regeneração através da diminuição da pressão no vaso e será utilizada novamente para 

separar nova quantidade de gases161. 

O quarto método de separação de CO2 é por meio de Membranas que são 

barreiras físicas compostas de materiais semipermeáveis que permitem que alguns 

componentes passem por elas enquanto outros ficam retidos. Os materiais que compõe 

as membranas podem ser divididos em dois grupos: sintético e biológico. As 

membranas sintéticas são divididas em dois subgrupos: orgânicas (poliméricas) e 

inorgânicas. As membranas mais utilizadas para separação de CO2 são as orgânicas 

poliméricas, porém as membranas inorgânicas cerâmicas também são utilizadas. As 

membranas também apresentam dois tipos de módulos: espiral e tubular. A separação 

de gases por membranas é uma tecnologia comercialmente madura para alguns tipos de 

                                                                                                                                               
Janeiro – UFRJ. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 
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fontes estacionárias que separam o CO2 para utilização na indústria petroquímica e na 

indústria de alimentos162. 

A captura e a separação são etapas fundamentais no mecanismo do sequestro 

geológico de carbono, pois é através delas que o CO2 será enviado para as próximas 

etapas, sendo crucial a devida captura e separação deste gás para a efetivação do 

processo. Com o CO2 capturado e separado, deverá ir para a próxima fase, qual seja, o 

transporte, onde deverá haver a menor perda do gás durante esta etapa. 

 A segunda etapa do processo de sequestro geológico de carbono é o transporte 

de CO2. O sucesso nas práticas e técnicas utilizadas em sequestro geológico de carbono 

pode ser garantido quando o CO2 é armazenado de modo estável, por um longo período 

de tempo, de forma economicamente viável. Para a verificação do sucesso das técnicas 

de sequestro de carbono direto, são aplicadas técnicas de monitoramento para medir e 

calcular a quantidade de CO2 que, de fato, será armazenada ao longo dos anos163.  

 O transporte de carbono é considerado como uma etapa essencial para o 

desenvolvimento do mecanismo de sequestro geológico de carbono, uma vez que é 

nessa etapa que o gás não pode perder sua composição e ser armazenado de forma que 

ao ser injetado no local apropriado contenha todas as propriedades que continha ao ser 

retirado/sequestrado/capturado e separado. Por este motivo, o equipamento de 

transporte é considerado de alto custo e não vem tendo muito investimento. Por esta 

razão, os dados que geralmente são utilizados para estimar os custos para construção de 

tubulação para o transporte de CO2 no sequestro geológico de carbono, estão 

relacionados à linha de transporte de gás natural, pois há semelhanças nos dois casos. 

Outra semelhança é que ambos os gases são transportados em uma pressão similar (10 

mPa ou superior) e estão supostamente livres de umidade, razão pela qual o material 

empregado na tubulação é semelhante164. 

 O transporte do CO2 pode ser realizado por quatro meios distintos, carbodutos 

(tubulações onshore e offshore), navios, ferrovias e rodovias. O transporte por navios e 

tubulações offshore são as duas opções de transporte marítimo economicamente viáveis. 

Os navios possuem a vantagem de oferecer uma maior flexibilidade por se adaptarem 
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com mais facilidade à capacidade e a rota de transporte. Tubulações, por sua vez, são 

capazes de lidar com grandes quantidades de CO2 com uma logística menos complexa, 

contudo necessita de uma maior infraestrutura, o que demanda maiores custos e maior 

tempo para a construção165. 

 Para otimizar esse transporte, é importante que o gás carbônico seja transportado 

da maneira mais pura possível (i.e, contendo baixos teores de N2, H2S ou H2O), para 

que o volume de gás transportado seja menor e constituído principalmente de CO2. Já 

que a etapa de captura prevê a purificação do gás, o transporte aqui considerado engloba 

também qualquer condicionamento necessário ao gás (como compressão ou liquefação) 

para que seja realizado o transporte. Experiências de transporte por ferrovias e rodovias 

são encontradas principalmente na indústria de bebidas e alimentos. Porém, as 

quantidades transportadas para esse fim são muito menores que as quantidades 

associadas ao sequestro geológico de dióxido de carbono, sendo da ordem de grandeza 

de 100.000 toneladas de CO2 por ano166 

 O armazenamento do CO2 é a terceira etapa do mecanismo de sequestro 

geológico de carbono e é um dos instrumentos mais eficientes para a diminuição da 

emissão de GEE na atmosfera, contribuindo dessa forma para a proteção do meio 

ambiente. Deste modo, o CO2 pode ser sequestrado em formações geológicas 

subterrâneas por quatro mecanismos principais: o primeiro é o trapeamento 

hidrodinâmico, que consiste no aprisionamento do CO2 como gás supercrítico sob uma 

camada rochosa de baixa permeabilidade, similarmente ao modo como o gás natural é 

aprisionado em reservatórios de gás ou armazenamento em aquíferos. O segundo é o 

trapeamento por solubilização, que consiste na dissolução do CO2 em um líquido, tal 

como petróleo ou água. Em reservatórios de petróleo o CO2 dissolvido diminui a 

viscosidade do óleo residual tornando-o mais fluido, sendo este o mecanismo básico de 

uma das técnicas, mas comumente empregada na recuperação avançada de petróleo. O 

terceiro mecanismo é a reação química, que envolve a reação do CO2 com minerais 

presentes nas formações geológicas para formar compostos sólidos estáveis, tais como 

carbonatos de cálcio, magnésio e ferro. Por Fim, o quarto mecanismo é a adsorção física 

em formações de carvão, onde o CO2 se difunde através de poros da estrutura do carvão 
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e é fisicamente adsorvido nele. Este processo é similar àquele pelo qual o carvão 

ativado remove impurezas do ar e da água167. 

 O gás carbônico pode ser armazenado em reservatórios de petróleo e gás com 

baixas taxas de recuperação, camadas de carvão, aquíferos salinos profundos, cavernas 

de sal, em formato de carbonatos pelo processo de carbonatação mineral, além de poder 

ser injetado diretamente nos oceanos. Em relação ao sequestro RAP (recuperação 

avançada de petróleo) e RAG (recuperação avançada de gás) em reservatórios 

geológicos, a indústria de óleo e gás já possui vasta experiência em sua execução168. 

Para o efetivo armazenamento de CO2 em formações geológicas são necessários alguns 

mecanismos: o primeiro é o Trapeamento físico, que pode ser por meio de 

hidrodinâmico, que pode ocorrer em aquíferos salinos em que os fluidos migram com 

baixa velocidade, mas atingem longas distâncias. Ao ser injetado o CO2 tende a deslocar 

parte do fluido presente no reservatório, porém tende a permanecer no topo do 

reservatório já que possui uma densidade menor que a da água. Em longo prazo o CO2 é 

dissolvido e, então, passa a migrar com a água subterrânea na qual foi dissolvido ou por 

meio estrutural, que consiste no armazenamento de CO2 em reservatórios que sejam 

cobertos por rochas de capeamento que são rochas de baixa permeabilidade, como, por 

exemplo, evaporitos e argilitos. Bacias de rochas sedimentares são as mais promissoras 

para o armazenamento, já que normalmente os reservatórios de óleo e gás e aquíferos 

salinos se encontram nesse tipo de formação. O segundo mecanismo é o Trapeamento 

químico que consiste em processos em que ocorre a reação do o CO2 injetado tanto com 

a água presente no reservatório quanto com a rocha. Na dissolução do CO2 no fluido 

presente no reservatório, o CO2 ao ser dissolvido na água e ao reagir com a rocha, 

provocará um aumento do pH. Em reservatórios de petróleo o CO2 dissolvido diminui a 

viscosidade do óleo residual tornando-o mais fluido, sendo este o mecanismo básico de 

uma das técnicas mais comumente empregadas na recuperação avançada de petróleo 

(RAP)169. 

As formações geológicas que podem ser utilizadas para armazenamento de 

CO2 são aquíferos profundos, camadas de carvão e reservatórios de óleo e gás. Nestas 

                                                 
167 PEREIRA, Marcilene Alves Lombardo. Aquecimento Global, sequestro de carbono. Rio de Janeiro. 

2009. Disponível em: <http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K210888.pdf>. Acesso 

em: 21. fev. 2015, p. 41. 
168 Ibid. p. 43. 
169 COSTA, Isabella Vaz Leal da. Proposta de Estrutura Regulatória para o Sequestro Geológico de 

CO2 no Brasil e uma aplicação para o Estado do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 

<http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/isabella.pdf>. Acesso 25. mar. 2015, p. 30-31. 



87 

 

formações, o CO2 pode ser armazenado preenchendo o espaço poroso da rocha, devendo 

as bacias sedimentares apropriadas seguirem alguns critérios, tais como: tectonismo e 

geologia, regime geotérmico, fluxo de águas de formação e existência de meios de 

armazenamento. A opção de reservatórios de petróleo como meio de armazenamento 

apresenta custo relativo muito baixo, ou pode apresentar receitas provenientes da 

produção do óleo adicional, sendo esta opção a mais atrativa dentre as demais. A 

primeira formação geológica que pode ser utilizada no armazenamento de CO2 são os 

aquíferos salinos, que são as formações salinas profundas, subterrâneas e suboceânicas e 

podem ter um elevado potencial para armazenamento de CO2, devido à grande 

ocorrência mundial e por apresentarem os maiores volumes. A principal desvantagem 

dos aquíferos salinos como locais de armazenamento de dióxido de carbono é que a 

injeção do gás não produz outra commodity. Injetar o CO2 em aquíferos salinos permite 

armazenamento, mas não produz algo para compensar o custo. A segunda formação 

geológica para o armazenamento de CO2 são as camadas de carvão, que possuem 

grandes quantidades de gás rico em metano adsorvido em sua superfície. O carvão 

contém um sistema natural ortogonal de fraturas, as quais transmitem algum fluido e, 

embora não apresente uma significativa permeabilidade, possui microporos, nos quais 

pode armazenar gás natura. O CO2 apresenta afinidade ao metano, difundindo-se através 

da estrutura porosa do carvão e sendo fisicamente adsorvido por ele. A terceira 

formação geológica demonstrada adequada para o armazenamento de CO2 são os 

reservatórios de óleo e gás, que esses reservatórios têm como vantagem a comprovada 

integridade de armazenamento. Contudo, apresentam como desvantagem sua 

capacidade limitada e a presença de poços, que comprometem a integridade do solo. O 

sequestro geológico de CO2 pode ser combinado com a recuperação melhorada de óleo 

e gás. Durante os estágios iniciais do projeto, certa quantidade de óleo remanescente 

pode ser varrida do reservatório e eventualmente, a produção de óleo cessará e o 

reservatório passará a ser preenchido com CO2 em longo prazo170.  

A injeção do gás carbônico nos reservatórios de óleo e gás, prática comum em 

muitos campos hoje, tem sido praticada há muitos anos e tem dois objetivos. O primeiro 

é que companhias de petróleo têm usado CO2 comprimido para extrair óleo adicional de 

reservatórios considerados depletados, os quais, ainda contêm grandes quantidades que 
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não são recuperadas. A injeção de CO2 pode reativar a produção de óleo e está sendo 

mundialmente praticada em diversos reservatórios usando o gás que ocorre 

naturalmente no local. O segundo é para o sequestro de CO2, há vantagens dos 

parâmetros geológicos conhecidos e da disponibilidade imediata, além do potencial 

considerável. A tecnologia de injetar gás carbônico no subsolo é na verdade bem 

estabelecida e é essencialmente a operação reversa de extração de óleo e de gás natural. 

O CO2 injetado em um reservatório de óleo depletado dissolve-se no óleo remanescente, 

reduzindo sua viscosidade e tornando mais fácil sua extração. Simultaneamente, resta 

algum óleo no reservatório que retém grande quantidade do CO2 na forma dissolvida. 

De acordo com, uma injeção bem sucedida em reservatórios exauridos de óleo e gás 

requer um reservatório com porosidade maior que 15% e amplamente isolado de 

reservatórios produtores e zonas de água. Historicamente, reservatórios exauridos e 

produtores provaram ser meios de armazenamento extremamente confiáveis para 

hidrocarbonetos e gases ácidos. Como exemplos de sequestro de CO2 nestes tipos de 

reservatórios destacam-se os reservatórios da Bacia Permiana das Montanhas Rochosas 

nos Estados Unidos e da Bacia de Alberta no Canadá171 

 As técnicas para sequestro geológico de carbono devem ser rentáveis e 

competitivas, fornecer armazenamento estável e seguro em longo prazo e ser aceitáveis 

ambientalmente. A tecnologia de sequestro geológico de carbono pode ser utilizada sem 

a necessidade de mudanças drásticas na infraestrutura de fornecimento de energia em 

diversos países. O CO2 capturado deve ser armazenado, com a garantia de que não seja 

posteriormente emitido para a atmosfera. As várias opções de armazenamento devem 

ser examinadas minuciosamente em relação aos custos, e principalmente, segurança e 

potenciais efeitos ambientais. Vários são os aspectos que devem ser considerados, 

dentre eles destacam-se: o processo de armazenamento de CO2 necessita ser menos 

prejudicial ao ambiente que a liberação contínua do gás; o período de armazenamento 

deve ser longo, preferencialmente de centenas a milhares de anos; o risco de acidentes 

deve ser minimizado e o tipo de armazenamento não deve violar quaisquer leis ou 

regulamentos nacionais ou internacionais, principalmente com relação ao meio 

ambiente172. 
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 Essa tecnologia já é empregada desde a década de 60 nos Estados Unidos e 

desde a década de 80 no Brasil. Então a tecnologia de armazenamento geológico de CO2 

não foi inventada recentemente, apenas adaptada para a mitigação de emissões 

atmosféricas. O sequestro geológico de CO2 para essa finalidade, já foi demonstrado em 

projetos de pequena escala, que injetam menos de 10 milhões de toneladas de CO2 por 

ano. O principal projeto de demonstração no mundo é o Sleipner, operado desde 1996 

pela petrolífera norueguesa StatoilHydro, que injeta CO2 separado de gás natural na 

formação Utsira, um aquífero salino situado a 900m abaixo do leito do Mar do Norte. O 

projeto In Salah, na Argélia, desde 2004 injeta CO2 em um aquífero salino a 2km de 

profundidade abaixo da superfície do deserto do Saara. O que ainda falta é o uso 

comercial em massa do armazenamento geológico de CO2, mas a tecnologia já existe173. 

 

3.2 – REGULAÇÃO DO SEQUESTRO GEOLÓGICO DE CARBONO NOS 

ESTADOS UNIDOS, NO CANADÁ E NA AUSTRÁLIA 

 

 Neste momento, serão apresentadas as experiências de regulação do sequestro 

geológico de carbono em alguns países desenvolvidos, sendo eles, Estados Unidos, 

Canadá e Austrália, que juntamente com a legislação ambiental pertinente já existente 

no Brasil, deverão nortear as propostas para a regulação brasileira e aspectos sobre 

percepção de risco e aceitação pública de projetos de CCGS. Deste modo, demonstra-se 

que na maioria dos países, a regulação de CCGS é de responsabilidade exclusiva do 

governo central (federal). Nos Estados Unidos e no Canadá existe um processo de 

coresponsabilidade nos níveis federal, estadual e municipal. A legislação especifica para 

regular as atividades envolvidas em CCGS deve partir das leis já existentes sobre 

exploração e processamento de combustíveis fosseis. Países como Noruega, Canadá e 

Espanha já estão realizando esta experiência de elaboração da regulação de CCGS tendo 

como base a legislação de exploração de óleo e gás ou mesmo através de emendas a leis 

de exploração mineral já existentes174. 

                                                 
173 VIDAL, Samuel. Controlando o Aquecimento Global: como reduzir em 30% as emissões de gases 

estufa até 2030. Disponível em: 

<http://www.cairu.br/biblioteca/arquivos/Meio_ambiente/Controlando_aquecimento%20global.pdf>. 

Acesso em 12. mar. 2015, p. 66-67. 
174 ESTEVES, Victor Paulo Peçanha. Política e Regulação de Captura e Armazenamento Geológico 

de Carbono: desafios e perspectivas para o Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Rio 

de Janeiro, 2011, Disponível em: <http://dissertacoes.poli.ufrj.br/dissertacoes/dissertpoli428.pdf>. Acesso 

em: 30. abr. 2015. p. 42. 
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 Tratados marítimos, como o Protocolo de Londres, proíbem a exportação de lixo 

ou outros materiais e também o descarte ou incineração em alto mar de tais materiais. 

Esta proibição foi alvo de uma emenda em 2009 para permitir a exportação de CO2 de 

um país para outro. Esta emenda para entrar em vigor necessita ser ratificada por pelo 

menos dois terços dos países membros do Protocolo de Londres. Sem esta ratificação 

países densamente povoados e sem saída para o mar, como os da Europa Central, ficam 

impedidos de utilizar a opção, mais aceita por suas populações, de realizar o 

armazenamento “offshore”, utilizando-se formações geológicas nas plataformas 

continentais de países que podem atuar desta forma como prestadores dos serviços de 

sequestro geológico de carbono.  

No entanto, apenas poucos países estão envolvidos com o desenvolvimento de 

CCGS e muito menos ainda na opção de armazenamento ”offshore” com necessidade de 

transporte transfronteriço de CO2. Outro acordo marítimo internacional, o Protocolo 

OSPAR (Oil Spill Preparedness and Response = Preparação e Resposta ao 

Derramamento de óleo) que tem por objetivo prevenir a poluição do Atlântico Norte, 

sofreu emendas para permitir a injeção de CO2 no leito do mar e também espera a 

ratificação. Como este acordo só tem quinze participantes, estão faltando apenas duas 

ratificações para entrar em vigor. Esta maior facilidade de ratificação se deve também 

ao fato da região possuir o maior empreendimento em grande escala de CCGS 

“offshore” que utiliza a formação geológica de Utsira, localizada no Mar do Norte entre 

a Noruega e o Reino Unido. Utsira é um aquífero salino que vem sendo utilizado e 

testado por mais de 15 anos como reservatório para o CO2 capturado na plataforma 

produtora de gás natural de Sleipner. Além disso, Utsira tem uma grande capacidade de 

armazenamento que foi avaliada como sendo suficiente para permitir o armazenamento 

de longo prazo de parte das emissões industriais de CO2 da Holanda, da Bélgica e da 

Alemanha175. 

 A partir da análise da regulação do mecanismo de sequestro geológico de 

carbono em outros países, podemos tomar essas regulações como base para apresentar 

um modelo de CCGS no Brasil, tendo como base as legislações pertinentes no país para 

que não haja qualquer infração à Constituição Federal ou a qualquer outra lei supra legal 

que possa impedir ou dificultar a implementação desta regulação no Brasil. Com base 

                                                 
175 ESTEVES, Victor Paulo Peçanha. Política e Regulação de Captura e Armazenamento Geológico 

de Carbono: desafios e perspectivas para o Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Rio 

de Janeiro, 2011. Disponível em: <http://dissertacoes.poli.ufrj.br/dissertacoes/dissertpoli428.pdf>. Acesso 

em: 30. abr. 2015. p. 42-43. 
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na importância deste mecanismo para vários países, o presente trabalho avaliou as leis 

específicas de sequestro geológico de carbono existentes nos Estados Unidos, no 

Canadá e na Austrália, por serem países que já possuem um certo desenvolvimento na 

utilização do mecanismo de sequestro de carbono, passando pelas fases iniciais, como 

estudo e avaliação da implementação deste mecanismo no país. 

Nos Estados Unidos as atividades de injeção de substâncias e resíduos no 

subsolo e em formações geológicas é realizada há mais de quatro décadas. A injeção de 

CO2, especificamente, é realizada nos EUA há, aproximadamente, 40 anos, através das 

atividades de Recuperação Avançada de Petróleo (RAP). Existem nos EUA cerca de 

13.000 poços em que a injeção de CO2 é permitida e destes, cerca de 6.000 poços estão 

em operação. Estimativas apontam que são injetadas por ano cerca de 50 MtCO2 nas 

atividades de RAP. Isto resulta em emissões acumuladas desde 1972 de 

aproximadamente 600 MtCO2. Além disso, é importante destacar que regulações 

relacionadas a Recuperação Avançada de Petróleo (RAP), nos EUA, já abordam 

diversas questões que devem ser consideradas em normas específicas para projetos de 

Armazenamento Geológico de CO2. Isso ocorre, pois RAP é uma das opções 

consideradas para a etapa de armazenamento176. 

Os Estados Unidos possui vários projetos piloto na área de sequestro geológico 

de carbono que são atualmente reguladas nos termos da Lei de Água Potável (SDWA) 

como parte do Programa de Controle da injeção (UIC). O Programa UIC estabelece 

normas para a injeção de gás no solo e no subsolo e no ano de 2007, emitiu uma 

categoria experimental bem (Classe V) especificamente para projetos-piloto de captura, 

transporte e armazenamento de CO2. Este regulamento é adequado para os projetos em 

curso desde a injeção total de quedas nas centenas de milhares de toneladas, e o objetivo 

é claramente experimental. No entanto, se o governo federal opta por avançar com os 

projetos de Captura, transporte e armazenamento de CO2, o regulamento para projetos 

comerciais terá de ser mais rigoroso que o aplicado a alguns pequenos projetos. Leis e 

regulamentos apropriados precisarão estar de acordo com critérios social e ambiental 

para assegurar que os projetos comerciais são seguros, socialmente responsável e 

ambientalmente adequados. 

                                                 
176 COSTA, Isabella Vaz Leal da. Proposta de Estrutura Regulatória para o Sequestro Geológico de 

CO2 no Brasil e uma aplicação para o Estado do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 

<http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/isabella.pdf>. Acesso em: 25. mar. 2015, p. 62-65. 
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No ano de 2006, o governo do Novo México, nos Estados Unidos da América, 

propôs a realização de estudos e pesquisas geológicas e de infraestrutura para avaliar a 

viabilidade da utilização o sequestro geológico de carbono naquele Estado, 

demonstrando a necessidade da regulação deste mecanismo para a região e para o país, 

chamando os interessados a desenvolver e propor regras sobre o captura, transporte e 

armazenamento do dióxido de carbono. Com isso, foi elaborado um relatório propondo 

diretrizes básicas para a regulação do sequestro geológico de carbono. Os principais 

objetivos deste relatório são: a identificação dos problemas e desafios que devem ser 

abordados através de mudanças legais e/ou regulamentares para desenvolver 

plenamente uma regulamentação abrangente para o sequestro seguro e eficaz de dióxido 

de carbono; a identificação de dúvidas, preocupações e recomendações apresentadas a 

divisão responsável por meio da participação de partes interessadas; a avaliação das 

pesquisas e estudos realizados até o momento que beneficiam a política de 

desenvolvimento do país; e ao final, apresentar um esboço dos estatutos e regulamentos 

propostos pela divisão, com o intuito de fornecer diretrizes capazes de criar a regulação 

do sequestro geológico de carbono177. 

Atualmente, o Governo Federal está se movendo em direção a esse objetivo. Em 

25 de julho de 2008, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) emitiu uma proposta para 

a regulamentação do sequestro geológico de carbono. A regra proposta é um 

regulamento que é publicado para revisão e comentários do público e não tem força de 

lei. A regra proposta para o sequestro geológico de carbono foi concedido durante cinco 

meses para o público interessado comentar e contribuir para o aperfeiçoamento da 

regulamentação. Esta regra proposta, embora não definitiva, é uma boa representação 

das escolhas e considerações que o governo federal vai fazer a respeito desta tecnologia 

e seu regulamento. Abrange tópicos de construção de poços, normas para os requisitos 

de monitoramento e relatório de armazenamento. Embora esta regra proposta esteja 

dentro da SDWA e, portanto, só tem a jurisdição para proteger fontes de água potável a 

partir dos impactos da injeção de dióxido de carbono, é um olhar representante na 

                                                 
177 Mark E. Fesmire, PE, JD  Adam Rankin, David Brooks, JD  William V. Jones, PE. A BLUEPRINT 

FOR THE REGULATION OF GEOLOGIC SEQUESTRATION OF CARBON DIOXIDE 

IN NEW MEXICO. New Mexico Energy, Minerals, Natural Resources Department Oil Conservation 

Division. December 2007. Disponível em: 

<http://www.emnrd.state.nm.us/OCD/documents/CarbonSequestrationFINALREPORT1212007_000.pdf

>. Acesso em 12. jan. 2015, p. 12. 
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tecnologia e como o governo propõe a regulamentá-la178. A seguir segue a tabela com a 

proposta dos Estados Unidos para a regulação de injeção de CO2: 

 

Tabela 4. Proposta dos Estados Unidos para Regulação de Injeção de CO2 (2008) 

Direitos e Responsabilidades referentes à 

propriedade 

A proposta não explicita a quem pertence 

o direito à propriedade do subsolo. Porém, 

a proposta é claro quanto ao período de 

encerramento da operação e necessidade 

da elaboração de um relatório final do 

operador que deve ser entregue à 

autoridade competente. O objetivo do 

relatório é fornecer informações sobre as 

atividades realizadas. Além disso, o 

operador deve solicitar o registro na 

escritura da propriedade, das atividades 

realizadas no local, para informar a um 

possível comprador que o local foi 

utilizado para armazenar CO2. 

Direito de Exploração (Direito de acesso) A Regulação existente do Programa UIC 

aborda que a injeção em poços deve ser 

permitida individualmente ou como parte 

de uma área. Para os projetos de CCGS 

seria provável uso múltiplo/simultâneo de 

vários poços por projeto. Sendo assim, a 

EPA prevê que a maior parte dos 

proprietários/operadores solicitaram 

licenças por áreas e não por poços. Sendo 

assim, propõe-se que na Classe VI as 

licenças concedidas sejam pelo tempo de 

vida útil do projeto, incluindo a fase de 

injeção e monitoramento pós-

                                                 
178 GREENMAN, Kelley. A Regulatory Framework for Carbon Sequestration: risks, safety, and 

social responsibility. Disponível em: 

<https://enst.wustl.edu/files/enst/imce/greenman_honor_thesis.pdf>. Acesso em: 12. mar. 2015, p. 16. 



94 

 

encerramento. A proposta indica 

claramente as exigências para a 

solicitação de uma licença para um projeto 

de CCGS. 

Uso Comercial do CO2 armazenado A proposta não aborda a questão da 

utilização comercial do CO2 armazenado. 

Responsabilidades pré e pós- 

armazenamento, relativas às implicações 

financeiras, de segurança, de saúde e de 

meio ambiente. 

A proposta é clara quanto as questões do 

presente quesito. O Programa UCI já 

prevê quantias para as garantias 

financeiras para lidar com possíveis 

problemas durante a operação ou após o 

encerramento. A existência de leis para a 

injeção de substâncias no subsolo auxiliou 

o desenvolvimento da proposta. As 

responsabilidades pós-armazenamento 

também são apresentadas nesta proposta. 

Porém, diferem das demais classes e a 

EPA sugere que os projetos de CCGS 

teriam um período de 50 anos. Durante 

esse período de operação, os operadores 

devem emitir relatórios periódicos das 

atividades e após o prazo de 50 anos, 

solicitar a licença de encerramento dos 

poços. 

Fonte: COSTA, Isabella Vaz Leal da. Proposta de Estrutura Regulatória para o Sequestro Geológico 

de CO2 no Brasil e uma aplicação para o Estado do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 

<http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/isabella.pdf>. Acesso em: 25. mar. 2015, p. 66-67. 

 

Com isso, os Estados Unidos visa possibilitar o desenvolvimento do mecanismo 

do sequestro geológico de carbono, concedendo instrumentos através da regulação deste 

mecanismo para a participação e investimento do setor público e privado, sendo que 

sem a contribuição nesse sentido por parte do Governo seria economicamente inviável a 

participação do setor privado na utilização de tal mecanismo. Deste modo, o Governo 
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dos Estados Unidos resolveu avaliar os riscos da utilização do mecanismo de sequestro 

geológico de carbono para que com essa avaliação encontrem bases para a regulação 

deste mecanismo, possuindo desta forma os pontos mais importantes para a regulação. 

O primeiro item a ser analisado é o local no qual vai ser implementado o 

mecanismo de sequestro geológico de carbono, devendo haver a seleção de cuidado do 

local, visando garantir a escolha do local adequado para a implementação e utilização 

do mecanismo. Para isso, o Governo Federal dos Estados Unidos exige um estudo 

prévio para verificar a capacidade de utilização da área para que possa ser autorizada a 

instalação do mecanismo de sequestro geológico de carbono. Tamanho e profundidade 

são critérios para a escolha do local: solução salina e formações que são maiores e mais 

profundos são mais favorável, juntamente com porosidade, em grande parte determinam 

a capacidade do local e, portanto, a sua adequação para vários projetos. Outros itens são 

analisados para a regulação, como por exemplo, a pressão de injeção e o monitoramento 

são regulados para todos os poços nos Estados Unidos, sendo esta prática necessária 

para o sequestro geológico de carbono. 

Com as análises necessárias para propor a regulação, deve-se observar outros 

critérios, como o regulamento de mecanismos parecidos já existentes, como é o caso do 

armazenamento subterrâneo de resíduos perigosos que têm ocorrido nos últimos 60 anos 

nos Estados Unidos, com mais de 9 bilhões de litros armazenados em formações salinas 

a partir de 2006. Este tipo de injeção foi regulamentado nos Estados Unidos desde 1974 

pelo Programa de Controle da injeção Underground (UIC). A UIC é uma boa analogia 

para determinar a escolha do local e operação, bem como monitoramento de longo 

prazo e verificação de projetos de sequestro geológico de carbono. Além disso, 

armazenamento natural de gás fornece uma analogia muito semelhante ao 

armazenamento subterrâneo de CO2, particularmente por causa de propriedades do gás. 

Armazenagem de gás natural usa dispositivos e métodos de detecção de vazamentos 

semelhantes, e pode informar os critérios econômicos para o desenvolvimento do 

mecanismo de sequestro geológico de carbono. Por fim, a eliminação e armazenamento 

de resíduos nucleares fornece outra analogia reguladora útil, e apresenta alguns critérios 

adicionais para considerar ao desenvolver o quadro regulamentar para o sequestro 

geológico de carbono. O uso em longo prazo de mecanismos de alerta, bem como as 
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tecnologias disponíveis para a escolha do local é especialmente pertinentes a 

regulamentos do Sequestro geológico de carbono179. 

A Agência de Proteção Ambiental do Governo Federal dos Estados Unidos 

divulgou uma regra proposta sobre a regulamentação da o sequestro geológico de 

carbono em junho de 2008. É uma regra proposta e, portanto, ainda não entrou em 

vigor, mas reflete o pensamento inicial das agências federais sobre como regular o 

sequestro geológico de carbono. O Governo Federal Requisitou no âmbito do programa 

de Controle de Injeção de Dióxido de Carbono que a regra proposta deve abranger os 

requisitos de segurança de acordo com a Lei de Água Potável que seria aplicado para o 

sequestro geológico de carbono. Propõe-se uma nova classe o mínimo de critérios para a 

caracterização sítio geológico, movimento fluido, Área de avaliação e ação corretiva, 

operação, testes de integridade mecânica, monitorização, bem conectando, cuidado local 

pós-injeção, e fechamento do local para fins de proteção de fontes subterrâneas de água 

potável180.  

No caso dos Estados Unidos, o órgão responsável por desenvolver parâmetros 

para injeção e armazenamento de CO2 é a Agência de Proteção Ambiental 

(Environmental Protection Agency – EPA). A princípio a preocupação desse órgão está 

relacionada à contaminação de mananciais e águas subterrâneas. Por isso, a injeção de 

CO2 estaria incluída nas normas referentes a injeção de substâncias no subsolo. O 

intuito destas normas é resguardar as fontes de água potável do país. Estas normas 

fazem parte do Programa de Controle de Injeção de Substâncias no Subsolo 

(Underground Injection Control Program – UICP). Este Programa de Controle de 

Injeção de Substâncias no Subsolo estabelece cinco classes de poços para injeção, estas 

classes são baseadas, sobretudo, no potencial para injeção (tipo de atividade e 

profundidade da injeção) que pode resultar em uma ameaça às fontes subterrâneas de 

águas potáveis. O principal fator para definir cada classe é o tipo de atividade e a 

natureza geral dos fluidos, associados a esta atividade, com exceção da classe V. As 

classes são divididas da seguinte forma: Classe I: injeção de resíduos perigosos, 

industriais e resíduos urbanos; Classe II: relacionada à produção de petróleo e gás; 

Classe III: relacionada a recuperação de minerais; Classe IV: outras atividades 

relacionadas à injeção, onde os dados são insuficientes para avaliar a ameaça às fontes 

                                                 
179 GREENMAN, Kelley. A Regulatory Framework for Carbon Sequestration: risks, safety, and 

social responsibility. Disponível em: 

<https://enst.wustl.edu/files/enst/imce/greenman_honor_thesis.pdf>. Acesso em: 12. mar. 2015, p. 34. 
180 Ibid, p. 41. 
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subterrâneas de águas potáveis como os materiais radioativos; Classe V: inclui todos os 

outros tipos não incluídos nas Classes anteriores181.  

A regulação do mecanismo de sequestro geológico de carbono também se faz 

importante e necessária com relação a responsabilidade de operação, onde as operadoras 

podem ser responsabilizadas por avarias ou acidentes. A responsabilidade durante a 

injeção pode ser realizada levando-se em conta os riscos avaliados antes da 

implementação do mecanismo, quando são analisados dentre outros fatores; a 

contaminação das águas subterrâneas, o vazamento de dióxido de carbono para a 

atmosfera, discutindo os efeitos na saúde humana ou danos incorridos pela utilização de 

tal mecanismo. Deverá ainda ser estabelecida em lei a responsabilização do operador 

para qualquer um desses acidentes que ocorrem durante injeção do CO2 nos 

reservatórios adequados. Essas ferramentas legais estão fora do quadro regulamentar e 

estão disponíveis para os particulares por meio de reivindicações, o que significa que os 

indivíduos afetados negativamente pela armazenagem em longo prazo de dióxido de 

carbono podem pleitear uma indenização à empresa para compensar sua perda e danos 

ou inconvenientes por ventura sofridos. O inconveniente (incomodo) é uma ferramenta 

muito utilizada no Direito Ambiental Americano e é comumente usada para forçar 

empresas a cessar poluição do solo, da água ou do ar ou pagar indenização pelo 

incomodo causado por esta poluição. Isto pode ocorrer independentemente de a 

instalação ter cumprido todas as regulamentações impostas pela Agência de Proteção 

Ambiental. Outra ferramenta legal que pode ser usada por particulares afetados pelo 

sequestro geológico de carbono é a responsabilidade estrita. Estrita a responsabilidade 

porque é a única que não exige qualquer declaração de culpa. Em vez disso, é com base 

no princípio de que, quando alguém se envolve em uma atividade com fins lucrativos 

que causa dano, eles são responsáveis porque eles estão em melhor posição para 

suportar a perda. Isto é particularmente eficaz para casos de danos a saúde e ao meio 

ambiente público onde o réu tenha praticado em um dano natural182. 

Pelo exposto, os Estados Unidos se apresenta como um dos países mais 

avençados na questão do desenvolvimento da regulação do mecanismo de sequestro 

                                                 
181 COSTA, Isabella Vaz Leal da. Proposta de Estrutura Regulatória para o Sequestro Geológico de 

CO2 no Brasil e uma aplicação para o Estado do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 
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182 GREENMAN, Kelley. A Regulatory Framework for Carbon Sequestration: risks, safety, and 

social responsibility. Disponível em: 
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geológico de carbono, demonstrando critérios e diretrizes bastantes sólidas que 

concedem maior segurança aos interessados em investir neste mecanismo e protegendo 

ainda a sociedade e o meio ambiente como um todo. Os países desenvolvidos já 

perceberam a importância jurídica e econômica da regulação do mecanismo de 

sequestro geológico de carbono, cabendo aos países me desenvolvimento, como é o 

caso do Brasil, acordarem para esta realidade e promoverem a regulação deste 

mecanismo, visando o desenvolvimento sustentável. 

 O Governo do Canadá disponibilizou em 2008, recursos financeiros para o 

desenvolvimento de projetos de sequestro e armazenamento de carbono, explicando o 

primeiro-ministro canadense que associando as tecnologias ultramodernas de carvão 

limpo à recuperação assistida de hidrocarbonetos e ao sequestro de carbono, os projetos 

permitirão reduzir um milhão de toneladas de Gases com Efeito de Estufa (GEE) por 

ano, produzindo até 100 megawatts de energia limpa. Com esse investimento o Canadá 

pretende capturar e armazenar três quartos da sua emissão atual de CO2, sendo 

considerada uma meta ambiciosa, porém possível de ser alcançada caso o mecanismo de 

sequestro geológico de carbono seja bem utilizado183. 

 No Canadá, foi realizado na província de Alberta um estudo sobre a captura, 

transporte e armazenamento de dióxido de carbono naquela região para se verificar qual 

a importância deste mecanismo para a região e para o país, tanto com relação à fatores 

econômicos como com relação ao fatores ambientais. Deste modo, no ano de 2011, o 

governo de Alberta realizou uma campanha pública de conscientização da população 

para o mecanismo de sequestro geológico de carbono, através de jornais impressos, 

comerciais de televisão e por meio da internet, a fim de tirar as duvidas que a população 

porventura teriam. No documento produzido pelo governo de Alberta, é explicado o que 

é o sequestro geológico de carbono, também conhecido como Carbon Capture & 

Storage (CCS), sendo considerado como uma atividade integrada que inclui a captura, 

compressão, transporte, injeção, e sequestro geológico de dióxido de carbono 

antropogênico (CO2) a partir de grandes fontes industriais. O objetivo do CCGS é 

atenuar o clima global através da redução da quantidade de emissões industriais de CO2 

que são emitidos na atmosfera. Embora o CCGS seja uma atividade relativamente nova, 

há vários projetos com CCGS integrados que opera globalmente. Além disso, em 

Alberta, existe uma experiência significativa em todos os elementos individuais que 

                                                 
183 MASSADA, Jorge. Ciência Hoje. Ciência, tecnologia e empreendedorismo. 2008. Disponível em: 

<http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=25736&op=all>. Acesso em: 14. Mar. 2015. 
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constituem CCGS (por exemplo, captação, transporte e injeção). A recuperação e o 

processamento de recursos forneceram Alberta a experiência e a capacidade técnica 

para realizar CCGS de uma forma segura e responsável184. 

 Para responder às recomendações da Força-Tarefa, o Governo de Alberta criou o 

Conselho de Desenvolvimento de captura e armazenamento de carbono de Alberta. Em 

2009, o Conselho de Desenvolvimento divulgou um relatório, Acelerando a captura de 

carbono e a implementação de armazenamento em Alberta. Este relatório fornece um 

modelo para alcançar com êxito a adoção generalizada da CCGS em Alberta, e inclui 

política, regulamentar e recomendações de tecnologia. As principais recomendações que 

saem do relatório dispõe que: são necessários para compensar as desvantagens 

financeiras da CCGS, os investimentos financeiros dos governos federais e das 

provinciais e o uso de CO2 para maior recuperação de petróleo; os mecanismos de 

financiamento e políticas de incentivos devem ser postas em prática para promover a 

implantação em larga escala de CCGS e a propriedade de espaço poroso e 

responsabilidade de armazenamento a longo prazo deve ser especificado pelo Governo 

de Alberta. O relatório também observa que a utilização do CCGS terá um impacto 

positivo na economia de Alberta, uma vez que permite que o desenvolvimento de 

reservas de petróleo convencional da província usando o CO2 capturado para CO2-EOR. 

As receitas geradas com CO2-EOR também ajudarão a compensar os custos de capital 

inicialmente elevados de CCGS, bem como promover o desenvolvimento da 

infraestrutura necessária para a implantação de CCGS em larga escala. A experiência 

adquirida com atividades CO2-EOR também irá melhorar o conhecimento existente 

sobre o mecanismo de sequestro geológico de carbono185. 

O Governo de Alberta também reconheceu a recomendação do Conselho da 

Força Tarefa e Desenvolvimento sobre as barreiras regulamentares e políticas voltados 

para a implantação de CCGS em escala comercial e elaborou uma legislação para 

abordar estas questões. A lei esclarece que todo o espaço dos poros é de propriedade da 

província, exceto espaço poroso sob a competência Federal terra de propriedade, 

permite ainda que o Ministro da Energia possa celebrar acordos de concessão de direito 

do espaço poroso, também permite que a província possa aceitar a responsabilidade de 

                                                 
184 HUGHES, Ken. ELLIS, Jim. Carbon capture & storage Summary Report of the Regulatory 

Framework Assessment. Estudo realizado na província de Alberta para a regulamentação do sequestro 

geológico de carbono. 2011. Disponível em: 

<http://www.energy.alberta.ca/CCS/pdfs/CCSrfaNoAppD.pdf>. Acesso em: 23. mar. 2015, p. 20. 
185 Ibid, p. 28. 
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longo prazo para o CO2 sequestrado e cria o fechamento-Post Fundo Stewardship 

(PCSF) para garantir que o dinheiro esteja disponível quando a província assume a 

responsabilidade por um poço de CCGS. Antes da passagem da Captura e 

Armazenamento de Carbono os Estatutos devem passar pelo conselho de conservação 

dos Recursos Energéticos (ERCB) que foi criado e designado como órgão regulador 

provincial para permitir operações de CCGS em Alberta. O ERCB é uma agência 

judicial independente do Governo do Alberta, que regula os recursos energéticos da 

província. Seção 39 da Lei de Conservação de Petróleo e Gás exige aprovação ERCB 

para o armazenamento ou eliminação de quaisquer substâncias a uma formação 

subterrânea através de um poço186. 

 A lei que define critérios de utilização do mecanismo de sequestro geológico de 

carbono foi editada em 2011 e trouxe alguns critérios importantes com relação à 

exploração da terra e do subsolo e sobre o uso do mecanismo em questão. Dentre as 

diretrizes apresentadas podemos citar: a permissão para que os operadores adquiram 

uma licença para a avaliação de potenciais locais de armazenamento para investigar a 

geologia e determinar a adequação do local para o sequestro de CO2, permitir que os 

operadores obtenham concessões para sequestro geológico de CO2 em larga escala em 

locais de armazenamento adequados, a especificação de quais critérios devem ser 

incluídos na exploração e encerramento dos planos do uso do mecanismo para conseguir 

a aprovação ministerial e por fim, estipular que a posse do espaço poroso somente seja 

concedida em profundidades superiores a 1.000 metros187. 

A segurança pública é a principal preocupação no que desrespeito a regulação 

dos desenvolvimentos de mecanismos de petróleo e gás, que inclui atividades CCGS. 

Uma revisão da literatura científica foi realizada para garantir os potenciais impactos 

para a segurança pública a partir de um projeto de CCGS que esteja plenamente 

contemplado no quadro regulamentar de Alberta. Esta avaliação visa verificar os 

perigos identificados e analisados sobre os potenciais impactos na saúde sobre o público 

de uma liberação acidental de CO2, e as impurezas associadas, durante o transporte e 

injeção. Enquanto perigos e potenciais impactos devem ser especificados no projeto, a 

informação contida na revisão da literatura poderia fornecer mais informações válidas 

                                                 
186 HUGHES, Ken. ELLIS, Jim. Carbon capture & storage Summary Report of the Regulatory 

Framework Assessment. Estudo realizado na província de Alberta para a regulamentação do sequestro 

geológico de carbono. 2011. Disponível em: 

<http://www.energy.alberta.ca/CCS/pdfs/CCSrfaNoAppD.pdf>. Acesso em: 23. mar. 2015, p. 29. 
187 Ibid. p. 30. 
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sobre como a segurança pública pode ser abordada em projetos de CCGS de grande 

escala. Por diversos institutos o Canadá protege a população de possíveis danos 

ambientais, sendo de suma importância a avaliação da utilização de mecanismos como o 

sequestro geológico de carbono para que este não se torne um perigo iminente para a 

sociedade, devendo este mecanismo ser utilizado para beneficiar toda a sociedade e não 

trazer prejuízos para as pessoas e para o meio ambiente. 

O Canadá teve como ponto principal reconhecer o potencial do CCS para 

permitir a produção continuada e a utilização de combustíveis fósseis no país, visando 

proteger o meio ambiente, rezuindo consequentemente as emissões de Gases do Efeito 

Estufa – GEE. Com a utilização do mecanismo de sequestro de carbono aumenta a 

segurança energética, permitindo a contínua exploração e utilização dos recursos 

naturais do Canadá, permitindo que o país se beneficie de suas vantagens naturais em 

CCS, promovendo a inovação tecnológica de energia limpa no país. Para isso, se fez 

necessário o estabelecimento de metas de investimento e ações por parte do Governo 

que facilitassem a adoção de projetos de CCS em médio e longo prazo. A utilização do 

mecanismo de sequestro geológico de carbono no Canadá, visa reduzir os riscos 

tecnológicos, proporcionar um quadro regulamentar estável, ganhar a aceitação pública 

e aprender com a produção e os custos e riscos dos investimentos, observando qual a 

forma mais eficiente de captura, sequestro e armazenamento de CO2 por meio de novas 

tecnologias, incentivando tanto o setor empresarial como as universidades em 

desenvolver novas tecnologia, mais eficientes e economicamente viáveis188. 

Deste modo, levando-se em conta as experiências dos Estados Unidos e do 

Canadá, países estes bem desenvolvidos com relação ao desenvolvimento de petróleo, e 

gás bem como na proteção do meio ambiente, demonstra-se a necessidade de o Brasil 

seguir esses modelos e também realizar a regulação do sequestro geológico de carbono, 

tomando como parâmetros os que os países anteriormente apresentados e produzir uma 

regulação válida, que contribuía para o desenvolvimento econômico, a participação 

popular na busca desta regulação e, principalmente, a preservação e proteção do meio 

ambiente, através da diminuição da emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) 

utilizando-se do mecanismo de sequestro geológico de carbono. 

                                                 
188 SCHWABE, Michelle. Canadá Update: seleção de projetos de regulação e desenvolvimento de 

sequestro e captura de carbono – CCS. Maio de 2014. Disponível em: 

<http://www.iea.org/media/workshops/2014/ccsregnet/3.3_Gagnon.pdf>. Acesso em: 27. Mar. 2015. 
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 A Austrália possui regulação que trata especificamente sobre o mecanismo de 

sequestro geológico de carbono, visando a reutilização do CO2 capturado em outros 

setores da indústria e contribuindo para a proteção do meio ambiente. A legislação 

pertinente ao mecanismo em questão expõe detalhadamente diversos critérios 

importantes para a utilização do CCGS, como a competência, jurisdição, questões 

envolvendo limites de emissões, incentivos fiscais e descontos em impostos para a 

utilização do CO2, dentre outros. 

 Primeiramente, como uma medida preventiva, o órgão federal “Federal 

Government’s Ministerial Council on Mineral and Petroleum Resources – MCMPR”, 

elaborou e publicou o “Guia de Princípios Reguladores para Captura e Armazenamento 

Geológico de CO2 na Austrália”, em 2005. Neste documento são abordadas seis 

principais questões relacionadas a regulação para CCS: 1- Avaliação do Projeto e 

processos de aprovação; 2- Acesso a propriedades e direitos legais; 3- Transporte de 

CO2; 4- Monitoramento e inspeções; 5- Responsabilidade no período pós-encerramento 

dos reservatórios; e 6- Aspectos econômicos dessas práticas. Neste documento, também 

foram atualizadas algumas leis referentes à indústria de exploração de Petróleo 

offshore189. 

 O Governo australiano, em 2008, alterou a legislação vigente referente à 

Exploração de Petróleo e Gás offshore (Commonwealth Offshore Pretoleum Act of 

2006- OPA) com o intuito de garantir acesso aos reservatórios e direitos de propriedade 

dos mesmos em que fosse realizado o armazenamento geológico de dióxido de carbono. 

A emenda da legislação (Offshore Petroleum Amendment Act of 2008) diz respeito às 

áreas marítimas que fazem parte do território australiano e preveem as práticas de 

armazenamento geológico como práticas comuns na Indústria de Petróleo e Gás nos 69 

territórios australianos. No caso do armazenamento onshore, acompanhando o exemplo 

norte-americano, os estados australianos passaram a desenvolver individualmente suas 

próprias legislações referentes ao armazenamento Geológico de CO2
190. Com o passar 

dos anos se viu a necessidade de elaborar uma regulação clara e eficiente para o 

mecanismo de sequestro geológico de carbono.  

                                                 
189 COSTA, Isabella Vaz Leal da. Proposta de Estrutura Regulatória para o Sequestro Geológico de 

CO2 no Brasil e uma aplicação para o Estado do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ. Rio de Janeiro, 2014, Disponível em: 

<http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/isabella.pdf>. Acesso em: 25. mar. 2015, p. 68. 
190 COSTA, Isabella Vaz Leal da. Proposta de Estrutura Regulatória para o Sequestro Geológico de 

CO2 no Brasil e uma aplicação para o Estado do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ. Rio de Janeiro, 2014, Disponível em: 

<http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/isabella.pdf>. Acesso em: 25. mar. 2015, p. 68-69. 
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Na Austrália as esferas federal, estadual e territorial possuem jurisdição sobre o 

CCGS “onshore” e sobre o CCGS “offshore” até o limite de 5.556 km (três milhas 

náuticas). Na plataforma continental australiana, além das três milhas náuticas, a 

jurisdição é estritamente federal. Em junho de 2011 o Governo Central Australiano 

aprovou a “Regulamentação de Armazenamento de Petróleo e Gases de Efeito Estufa 

(Injeção e Armazenamento)”. Esta regulamentação, que se aplica ao Ato de 

Armazenamento de Petróleo e Gases de Efeito Estufa aprovado em 2006, discorre 

basicamente sobre os seguintes elementos interligados: Teste de Risco significativo de 

um impacto adverso relevante, Informações necessárias para a Declaração de uma 

formação geológica como sendo adequada para armazenamento geológico, Planos de 

locais para injeção e armazenamento, Relatórios de incidente, Descomissionamentos e 

Descarregamento de garantias191.  

Em julho de 2011 o governo australiano apresentou o seu plano Energia Limpa 

no Futuro (“Clean Energy Future”) que implanta uma taxa de US$ 25 por tonelada de 

CO2 a partir de julho de 2012. Estão incluídas na taxação todas as atividades que 

emitem mais que 25.000 toneladas de CO2 por ano. Não estão incluídas as emissões de 

veículos automotivos leves e atividades de uso da terra. Para manter a competitividade, 

siderúrgicas, mineradoras de carvão e as geradoras de eletricidade irão receber 

compensações. Um plano de segurança energética terá o papel de garantir a geração de 

eletricidade frente a possíveis problemas, visto que na Austrália, 75% da energia elétrica 

são geradas por termelétricas a carvão. Corte de impostos para os consumidores também 

estão previstos de modo a compensar possíveis aumentos no custo de vida devido à taxa 

de emissão de CO2. A adoção da taxa de emissão foi fruto das sugestões de empresas do 

setor de mineração de carvão, que propuseram ao governo em 2010 a adoção da taxa de 

emissão de CO2 aliada ao investimento de parte dos recursos advindos desta taxação em 

desenvolvimento de tecnologias limpas que permitam as empresas manterem a 

competitividade perante o mercado mundial192. 

 Através da imposição de taxas por meio do governo australiano, houve a 

conscientização da mitigação da emissão de dióxido de carbono na atmosfera, 

                                                 
191 ESTEVES, Victor Paulo Peçanha. Política e Regulação de Captura e Armazenamento Geológico 

de Carbono: desafios e perspectivas para o Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Rio 

de Janeiro, 2011, Disponível em: <http://dissertacoes.poli.ufrj.br/dissertacoes/dissertpoli428.pdf>. Acesso 

em: 30. abr. 2015, p. 47-48. 
192 ESTEVES, Victor Paulo Peçanha. Política e Regulação de Captura e Armazenamento Geológico 

de Carbono: desafios e perspectivas para o Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Rio 

de Janeiro, 2011, Disponível em: <http://dissertacoes.poli.ufrj.br/dissertacoes/dissertpoli428.pdf>. Acesso 

em: 30. Abr. 2015, p. 48. 
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utilizando-se ainda dos valores arrecadados com essas taxas para o desenvolvimento de 

novas tecnologias limpas, com a intenção de manter a competitividade das empresas e a 

fomentar o crescimento da economia, sem deixar de lado a preocupação com o meio 

ambiente. Deste modo, demonstra-se que tanto os Estados Unidos, como o Canadá e 

Austrália, criaram mecanismo para o desenvolvimento e utilização do mecanismo de 

sequestro geológico de carbono, pois esses países e vários outros já perceberam que este 

mecanismo é de suma importância para a proteção do meio ambiente ao mesmo tempo 

em que não impede o crescimento e desenvolvimento econômico, trazendo benefícios 

tanto para a área ambiental, como social e econômica. 

 Desta forma, cabe ao Brasil tomar como exemplo esses países que já 

consolidaram uma regulação sobre o mecanismo de sequestro geológico de carbono e 

também realizar esta regulação, com o intuito de proteger o meio ambiente e manter o 

seu desenvolvimento econômico, além de entrar no mercado internacional de carbono. 

O Brasil possui grande potencial de sequestro geológico de carbono, por meio de seus 

campos e florestas e por ter uma área territorial vasta poderá criar mecanismos e 

tecnologia para o uso do mecanismo de sequestro geológico de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – A REGULAÇÃO DO SEQUESTRO GEOLÓGICO DE CARBONO NO 

BRASIL 

 A princípio, válido se faz informar que o Brasil já possui algumas leis estaduais 

que tratam sobre o sequestro de carbono. A primeira lei no Brasil que trata sobre o 

sequestro de carbono data de 27 de junho de 2005, no Estado do Mato Grosso do Sul, 

Lei Estadual nº 3.020, que estabelece que as fontes fixas e móveis emissores de gases 

causadores do efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono e o metano, localizadas 
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no território do Estado de Mato Grosso do Sul, devem ser consideradas como 

oportunidades ambientais prioritárias para projetos de carbono e seus respectivos 

créditos, a serem monetizados pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Tratado 

de Kyoto, assim como outros mercados existentes193, expondo o Protocolo de Kyoto 

como instrumento base de introdução de tal mecanismo, informando ainda sobre os 

créditos de carbono comercializados. 

 A própria Lei Estadual nº 3.020/2005, traz alguns projetos que podem ser 

utilizados para o sequestro de carbono, sendo elas: plantio e conservação de florestas 

fixadoras de carbono e lavouras com plantio direto; projetos agrossilvopastoris 

envolvendo produtores rurais e comunidades tradicionais; construção de estações de 

tratamento de esgotos com tratamento de efluentes; instalação de biodigestores nos 

confinamentos de animais e frigoríficos no Estado; substituição da matriz energética 

com a troca de óleo combustível por gás natural e energia renovável; transformação dos 

lixões do Estado em aterros sanitários e outros projetos que consagrem a hipótese de 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo194. Este rol de projetos apresentados na Lei do 

Mato Grosso do Sul não é taxativo, tanto que ao final ele permite a constituição de 

outros projetos que contribuam para o sequestro geológico de carbono. 

 Para que os projetos possam participar da monetização dos créditos de carbono, 

deverão passar por quatro etapas a seguir, o projeto deve estar documentado de acordo 

com as normas estabelecidas pelo Comitê Executivo do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) do Tratado de Kyoto da ONU; deverá ocorrer a 

validação do mesmo por empresa autorizada pelo Comitê Executivo do MDL da ONU; 

deverá receber a carta de Aprovação do Projeto expedida pela Comissão Interministerial 

das Mudanças Globais do Clima do MCT e deverá realizar o registro no Comitê 

                                                 
193 Art. 1º. Caput. As fontes fixas de móveis emissores de gases causadores do efeito estufa, 

especialmente o dióxido de carbono e o metano, localizadas no território do Estado de Mato Grosso do 

Sul, devem ser consideradas como oportunidades ambientais prioritárias para projetos de carbono e seus 

respectivos créditos, a serem monetizados pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Tratado de 

Kyoto, assim como outros mercados existentes. 
194 Art. 2º, Caput. A operação de monetização a que se refere o art. 1º poderá ocorrer por meio dos 

seguintes projetos: I –  plantio e conservação de florestas fixadoras de carbono e lavouras com plantio 

direto; II – projetos agrossilvopastoris envolvendo produtores rurais e comunidades tradicionais; III – 

construção de estações de tratamento de esgotos com tratamento de efluentes; IV – instalação de 

biodigestores nos confinamentos de animais e frigoríficos no Estado; V – substituição da matriz 

energética com a troca de óleo combustível por gás natural e energia renovável; VI – transformação dos 

lixões do Estado em aterros sanitários; VII – outros projetos que consagrem a hipótese de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo. 
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Executivo do MDL da ONU195, devendo, no entanto, serem aprovados pela Comissão 

Interministerial da Mudança Global do Clima do Ministério da Ciência e Tecnologia – 

MCT, órgão responsável. 

 Os projetos de sequestro de carbono deverão passar por critérios de conservação 

e preservação do meio ambiente e deverão se enquadrar nas seguintes categorias: a 

conservação dos recursos naturais; a conservação da estrutura da floresta e de suas 

funções; a manutenção da diversidade biológica; a formação de contínuos florestais; a 

proteção da fauna silvestre; a conservação do aspecto cênico e a conservação dos 

aspectos espirituais196. Por fim, a lei estabelece que o Poder Executivo irá estimular o 

processo por meio do desenvolvimento de estudos das Linhas de Base, programas de 

informação, comunicação e educação, diretamente ou em parceria com entidades 

empresariais, ambientais, universidades e cooperativas, como a intenção de criar novos 

mecanismos de sequestro de carbono. 

 O Estado de São Paulo editou a Lei Estadual nº 13.798, de 09 de novembro de 

2009, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC e estabelece 

outras providências. Para os fins previstos na lei, algumas definições são importantes, 

dentre elas, a definição de Sequestro de carbono, que é definido na lei como o processo 

de aumento da concentração de carbono em outro reservatório que não seja a atmosfera, 

inclusive práticas de remoção direta de gás carbônico da atmosfera, por meio de 

mudanças de uso da terra, recomposição florestal, reflorestamento e práticas de 

agricultura que aumentem a concentração de carbono no solo, a separação e remoção de 

carbono dos gases de combustão ou pelo processamento de combustíveis fósseis para 

produção de hidrogênio, além da estocagem por longos períodos em reservatórios 

                                                 
195 Art. 3º, Caput. A operação de monetização prevista nesta Lei poderá ser pleiteada pelo próprio emissor 

ou por associações civis sem fins lucrativos, governos municipais e estadual ou empresas privadas 

habilitadas, mediante aprovação da Comissão Interministerial da Mudança Global do Clima do Ministério 

da Ciência e Tecnologia – MCT. § 1º Todos os projetos no Estado deverão obter as devidas chancelas e 

aprovações exigidas em processo legal: I – projeto documentado de acordo com as normas estabelecidas 

pelo Comitê Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Tratado de Kyoto da ONU; 

II – validação do mesmo por empresa autorizada pelo Comitê Executivo do MDL da ONU; III – Carta de 

Aprovação do Projeto expedida pela Comissão Interministerial das Mudanças Globais do Clima do MCT; 

IV – registro no Comitê Executivo do MDL da ONU. 
196. Art. 3º, Caput. A operação de monetização prevista nesta Lei poderá ser pleiteada pelo próprio 

emissor ou por associações civis sem fins lucrativos, governos municipais e estadual ou empresas 

privadas habilitadas, mediante aprovação da Comissão Interministerial da Mudança Global do Clima do 

Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT. § 2º Os projetos florestais, principalmente os projetos de 

conservação e preservação de florestas e recursos naturais como um todo, não elegíveis como projetos de 

carbono pelo Tratado de Kyoto, deverão se enquadrar nas categorias abaixo: I – conservação dos recursos 

naturais; II – conservação da estrutura da floresta e de suas funções; III – manutenção da diversidade 

biológica; IV – formação de contínuos florestais; V – proteção da fauna silvestre; VI – conservação do 

aspecto cênico; VII – conservação dos aspectos espirituais. 
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subterrâneos vazios de petróleo e gás, carvão e aquíferos salinos, sendo objetivo 

específico da PEMC trazidas na Lei, Fomentar projetos de redução de emissões, 

sequestro ou sumidouros de gases de efeito estufa, incluindo os do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo – MDL, devendo estimular a incorporação da dimensão 

climática no processo decisório relativo às políticas setoriais que se relacionem com 

emissões e sequestro de Gases de Efeito Estufa – GEE, bem como estimular a adoção de 

práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo a 

assegurar a competitividade da economia paulista197. 

 Já no ano de 2010, o Acre edita a Lei Estadual nº 2.308 de 22 de outubro do 

corrente ano que cria o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais- SISA, o 

Programa de Incentivos por Serviços Ambientais - ISA e demais Programas de Serviços 

Ambientais e Produtos Ecossistêmicos do Estado do Acre e dá outras providências. 

Dentre as propostas de projetos para a conservação ambiental, apresenta-se o sequestro, 

a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de 

carbono198, demonstrando a necessidade do mecanismo de sequestro geológico de 

carbono para aquele Estado. A referida lei ainda dispõe sobre os serviços de regulação, 

que promovem o sequestro de carbono, a purificação do ar, a moderação de eventos 

climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização 

das enchentes e das secas e o controle dos processos críticos de erosão e de 

deslizamentos de encostas, entre outros que concorram para a manutenção da 

estabilidade dos processos ecossistêmicos, devendo promover o sequestro de carbono 

                                                 
197 Art. 4º, Caput. Para os fins previstos nesta lei, considerem-se as seguintes definições, Inciso XXXII – 

Sequestro de carbono: processo de aumento da concentração de carbono em outro reservatório que não 

seja a atmosfera, inclusive práticas de remoção direta de gás carbônico da atmosfera, por meio de 

mudanças de uso da terra, recomposição florestal, reflorestamento e práticas de agricultura que aumentem 

a concentração de carbono no solo, a separação e remoção de carbono dos gases de combustão ou pelo 

processamento de combustíveis fósseis para produção de hidrogênio, além da estocagem por longos 

períodos em reservatórios subterrâneos vazios de petróleo e gás, carvão e aquíferos salinos. Art. 5º, 

Caput. São objetivos específicos da PEMC, Inciso II – Fomentar projetos de redução de emissões, 

sequestro ou sumidouros de gases de efeito estufa, incluindo os do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo – MDL. Art. 27, Caput. Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e 

programas governamentais deverão ser compatíveis com esta lei, cabendo ao Poder Público e entidades 

do terceiro setor, Inciso X – Estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório 

relativo às políticas setoriais que se relacionem com emissões e sequestro de gases de efeito estufa, bem 

como estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo 

a assegurar a competitividade da economia paulista. 
198 Art. 1º, Caput. Fica criado o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais – SISA, com o 

objetivo de fomentar a manutenção e a ampliação da oferta dos seguintes serviços e produtos 

ecossistêmicos; inciso I – o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a 

diminuição do fluxo de carbono. 
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por meio do crescimento da vegetação florestal e do uso sustentável do solo, visando a 

diminuição dos gases causadores do efeito estufa199. 

 A Paraíba editou a Lei Estadual nº 10.165, de 25 de novembro de 2013 que 

Dispõe sobre a Política Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, autoriza 

instituir o fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, e dá outras 

providências, apresentando dentre outros serviços o de regulação, os que promovem o 

sequestro de carbono, a purificação do ar, a moderação de eventos climáticos extremos, 

a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização das enchentes e das 

secas, e o controle dos processos críticos de erosão e de deslizamento de encostas, entre 

outros que concorram para a manutenção da estabilidade dos processos 

ecossistêmicos200. A lei citada criou também o Programa Estadual de Pagamentos por 

Serviços Ambientais – ProPSA, com o objetivo de efetivar a Política Estadual de 

Pagamentos por Serviços Ambientais – PEPSA, no Âmbito estadual, em especial ao que 

tange ao pagamento desses serviços pelo Estado, sendo composto por alguns 

subprogramas, dentre eles o subprograma Captura e retenção de Carbono nos Solos: 

destinado ao pagamentos por ações e iniciativas de uso, manejo e conservação dos solos 

que promovam a captura e o armazenamento de carbono201. 

 As quatro Leis Estaduais apresentadas anteriormente ajudam a compreender 

importância do mecanismo de sequestro geológico de carbono no Brasil, sendo que os 

quatro Estados propõe a regulação deste mecanismo como fonte de desenvolvimento 

econômico e proteção do meio ambiente. A regulação em âmbito nacional, por meio de 

uma lei federal, irá trazer investimentos para o país, uma vez que a lei deverá trazer 

                                                 
199  Art. 3º, Caput: Para efeito desta lei, aplicam-se as seguintes definições. inciso II, Alínea c) serviços de 

regulação: os que promovem o sequestro de carbono, a purificação do ar, a moderação de eventos 

climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização das enchentes e das 

secas e o controle dos processos críticos de erosão e de deslizamentos de encostas, entre outros que 

concorram para a manutenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos e Inciso V – sequestro de 

carbono: fixação dos gases causadores de efeito estufa, por meio do crescimento da vegetação florestal e 

do uso sustentável do solo. 
200 Art. 2º, Caput. Para os fins desta lei, consideram-se: inciso II – Serviços ambientais ou ecossistêmicos: 

benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, 

recuperação ou melhoramento das condições ambientais, nas seguintes modalidades. Alínea c) serviços o 

de regulação, os que promovem o sequestro de carbono, a purificação do ar, a moderação de eventos 

climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização das enchentes e das 

secas, e o controle dos processos críticos de erosão e de deslizamento de encostas, entre outros que 

concorram para a manutenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos 
201 Art. 6º, Caput. Fica criado o Programa Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais - ProPSA, 

com objetivo de efetivar a Política Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais - PEPSA no âmbito 

estadual, em especial no que tange ao pagamento desses serviços pelo Estado, sendo composto pelos 

seguintes subprogramas, inciso V - subprograma Captura e retenção de Carbono nos Solos: destinado ao 

pagamentos por ações e iniciativas de uso, manejo e conservação dos solos que promovam a captura e o 

armazenamento de carbono. 
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determinações específicas para a utilização do mecanismo, concedendo incentivos e 

benefícios para os interessados em desenvolver tecnologia para o sequestro de CO2. 

Salienta-se que a criação da lei federal não impedirá a edição de leis estaduais sobre o 

sequestro geológico de carbono, contudo, a lei estadual não poderá ir contra o 

estabelecido na lei federal. 

  

4.1 – CRITÉRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO MECANISMO DE 

SEQUESTRO GEOLÓGICO DE CARBONO NO BRASIL 

 

 Para que a sociedade brasileira entenda a importância do uso do mecanismo de 

sequestro de carbono no Brasil é necessário usar alguns métodos de divulgação para o 

melhor entendimento do mecanismo. Primeiramente, deverá ocorrer uma apresentação 

do sequestro geológico de carbono, indicando suas principais características, seus 

objetivos, seus benefícios e malefícios para a sociedade e para o meio ambiente, 

devendo esta apresentação acontecer por meio da mídia, como jornais impressos, 

propagandas televisivas, anúncios na internet, dentre outros recursos, como ocorreu nos 

Estados Unidos e no Canadá. Depois da divulgação e apresentação do mecanismo de 

sequestro de carbono deverá ser realizada uma pesquisa com a sociedade, através da 

internet, para saber qual o entendimento da sociedade perante a utilização ou não do 

mecanismo em questão. 

 Posteriormente, deverá ser realizada uma audiência pública para que o órgão 

ambiental competente, após a realização do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, 

apresente à população os resultados do estudo, demonstrando capacidade de utilização 

do mecanismo, apresentando ainda a discussão do projeto e dos seus impactos. As 

Audiências Públicas têm por finalidade expor, aos interessados, o projeto proposto e 

seus impactos ambientais, dirimir as dúvidas constantes do Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA e recolher as críticas e sugestões a respeito dos objetivos e das 

minimizações propostas. Essas informações servirão de subsídios para a análise e para o 

parecer final do órgão ambiental e/ou do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA sobre o empreendimento proposto, para efeito 

de licenciamento ambiental. Nesse sentido, a Audiência Pública é fundamentalmente 

um momento de consulta pública e de identificação de conflitos202. 

                                                 
202 AGRA FILHO, Severino Soares. Conflitos Ambientais e os Instrumentos da Política Nacional de 

Meio Ambiente. eGesta – Revista Eletrônica de Gestão de Negócios - ISSN 1809-0079. eGesta, v. 4, n. 
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 Com a realização da audiência pública, apresentado o projeto de lei, 

demonstrando os benefícios do mecanismo de sequestro geológico de carbono para a 

economia, a sociedade e para o meio ambiente e analisando as propostas indagadas pela 

população, caberá à Câmara dos Deputados redigir a Lei Federal, determinando os 

principais pontos que possam causar duvidas ou confusões, deixando claro qual objetivo 

da lei, estabelecendo direitos e deveres dos responsáveis pela exploração o sequestro 

geológico de carbono, concedendo segurança jurídica e incentivos para os interessados 

em investir no desenvolvimento de tecnologia para utilizar no mecanismo de sequestro 

geológico de carbono. 

 A Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA tem por objetivo a preservação 

e melhoria do meio ambiente, conceder condições ao desenvolvimento socioeconômico, 

atendendo alguns princípios, dentre eles, ação governamental na manutenção do 

equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo e o planejamento 

e a fiscalização do uso dos recursos ambientais203. O planejamento, juntamente com a 

fiscalização devem ocorrer desde antes da implementação do mecanismo, sendo 

necessário para que não ocorra a degradação ou destruição do meio ambiente, a 

realização de um estudo prévio de impacto ambiental no local onde será implementado 

o mecanismo de sequestro geológico de carbono.  

 Inserido no planejamento ambiental de muitos países, o estudo de impacto 

ambiental consiste num instrumento de fundamental importância para a tutela do meio 

ambiente, pois assegura à sociedade uma previsão da extensão do dano que determinada 

empresa ou atividade irá potencialmente causar ao ambiente, possibilitando uma 

prevenção deste dano e oferecendo opções que possam impedir ou mitigar seus efeitos. 

Sua realização constitui em um procedimento complexo, que abrange desde a análise da 

sua necessidade em determinado caso, até mesmo a provável responsabilização por 

prejuízos acarretados pela existência de vícios nesse estudo. O Conselho Nacional do 

                                                                                                                                               
2, abr.-jun./2008, p. 127-140. Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais - Universidade de 

Santiago de Compostela. Disponível em: 

<http://www.unisantos.br/mestrado/gestao/egesta/artigos/149.pdf>. Acesso em: 20. maio. 2015, p. 134. 
203 Art. 2º, Caput. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana, atendidos os seguintes princípios; incisos I – ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado 

e protegido, tendo em vista o uso coletivo e III – planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais. 
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Meio Ambiente – CONAMA vinculou o licenciamento ambiental de atividades como 

instalação de oleodutos, a extração de combustíveis fósseis e a construção de complexos 

e unidades petroquímicas à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental. Desta feita, comprova-se a importância do estudo 

desses instrumentos ambientais para a indústria do petróleo e gás204. 

 A Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA demonstra quais os requisitos 

necessários para o cumprimento do Estudo de Impacto Ambiental, dentre eles, válido se 

faz citar; o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; o zoneamento 

ambiental; a avaliação de impactos ambientais; os incentivos à produção e instalação de 

equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da 

qualidade ambiental205, devendo seguir três condicionantes; a transparência 

administrativa, a consulta aos interessados e a motivação da decisão ambiental. O 

objetivo primordial do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é evitar que um projeto, 

justificável ao ponto de vista econômico, se revele posteriormente catastrófico ao meio 

ambiente, sendo sua principal finalidade apontar quais reflexos negativos, diretos e 

indiretos, que a obra ou atividade resultarão sobre o meio ambiente e, ainda, se for o 

caso, estabelecer quais medidas de mitigação que podem ser realizadas para minimizar 

os efeitos no ambiente206. 

Mesmo com mais de vinte anos de discussão e avanços técnicos das tecnologias 

de sequestro geológico de carbono no Brasil as discussões sobre o marco regulatório 

dessas tecnologias são quase que inexistentes. A necessidade de avanço nas questões 

estratégicas pelo Governo do Brasil é crítica para impulsionar a difusão das tecnologias 

                                                 
204 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. MENDONÇA, Fabiano André de Souza. SILVEIRA NETO, 

Otacílio dos Santos. XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Direito Ambiental: aplicado à indústria do 

petróleo e gás natural. Fortaleza/CE. Fundação Konrad Adenauer. 2004, p. 65-66. 
205 Art. 9º, Caput. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Incisos: I – o 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; II – o zoneamento ambiental; III – a avaliação de 

impactos ambientais; IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

V – os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 

voltados para a melhoria da qualidade ambiental; VI – a criação de espaços territoriais especialmente 

protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de 

relevante interesse ecológico e reservas extrativistas; VII – o sistema nacional de informações sobre o 

meio ambiente; VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; IX 

– as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção da degradação ambiental; X – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio 

Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA; XI – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 

obrigando-se o Poder Público a produzí-las, quando inexistentes; XII – o Cadastro Técnico Federal de 

atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais; XIII – instrumentos 

econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. 
206 BUGALHO, Nelson Roberto. Estudo Prévio de Impacto Ambiental. São Paulo/SP. Revista de 

Direito Ambiental. RT, v. 15, 1999, p. 18. 
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no país. A ausência de uma autoridade competente definida para conduzir estas questões 

e um marco regulatório é uma fragilidade para o setor privado investir nas tecnologias 

no país. A discussão para a definição do marco regulatório das tecnologias de sequestro 

geológico de carbono deveria ter início na definição das etapas de um projeto e como 

elas deveriam se relacionar.  

Dentre as sugestões para a regulação do sequestro geológico de carbono no 

Brasil, segue algumas etapas que servem como parâmetros: Levantamento de 

Informações Técnicas (acervo) – que deve possuir informações prévias que a autoridade 

competente detém sobre assuntos relacionados com o CCGS; Projeto – consiste na 

etapa de elaboração e desenvolvimento do projeto de CCGS que pode ser feita pela 

própria equipe da autoridade competente indicada ou por empresa contratada ou pelo 

operador. Outra sequência para a realização de um projeto de CCGS é a que uma 

empresa emissora de CO2 elabora o projeto e apresenta à Autoridade Competente 

Indicada; Captura – etapa de um projeto de CCGS que abrange desde a separação do 

CO2 na fonte estacionária, sua compressão e envio a um city gate (quando existir); 

Transporte – etapa de um projeto de CCGS que envolve o envio do CO2 do city gate 

(quando existir) para o local de injeção, podendo ser feito por diversos tipos de moldais 

logístico (dutos, caminhões, navios, trens e outros); Injeção – etapa de um projeto de 

CCS que envolve o início da introdução do CO2 no reservatório geológico até o seu 

término; Monitoramento pós-injeção – etapa de um projeto de CCGS, iniciada 

posteriormente ao encerramento da etapa de injeção do CO2 no reservatório geológico, 

caracterizada pelo acompanhamento do comportamento do reservatório geológico com 

o CO2 injetado pelo Operador. Esta etapa tem um tempo determinado e é de 

responsabilidade da empresa que realizou a injeção; Pós-encerramento – etapa de um 

projeto de CCGS, caracterizada pela transferência de responsabilidade da área onde foi 

injetado o CO2, do Operador para a autoridade competente indicada. É composta por 

atividades de monitoramento e inspeção. Não tem prazo determinado207. 

Com base nesta sugestão de regulação do mecanismo de sequestro geológico de 

carbono, a Lei deverá trazer detalhes de cada etapa do projeto de CCGS, desde o 

levantamento de informações até o momento do pós-encerramento, devendo conter os 

                                                 
207 CAMARA, George Augusto Batista. Fatores Condicionantes para o uso em Larga Escala das 

Tecnologias de Captura e Armazenamento Geológico de Dióxido de Carbono no Brasil e sua 

Aplicação no estado da Bahia. Escola Politécnica. Universidade Federal da Bahia – UFBA. 2012. 

Disponível em: 

<http://www.pei.ufba.br/novo/uploads/biblioteca/Tese_George_Camararevisada_apos_a_banca.pdf>. 

Acesso em: 12. maio. 2015,p. 100-101. 
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responsáveis por qualquer dano causado ao meio ambiente ou a terceiros. A 

regulamentação de cada etapa é importante pela segurança jurídica que será concedida 

tanto para os empresários que irão investir no mecanismo de CCGS como para o Poder 

Público e para toda sociedade, uma vez que estarão resguardados pela lei no caso de 

algum prejuízo para ambas as partes.  

 

4.2 – COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O MECANISMO DE 

SEQUESTRO GEOLÓGICO DE CARBONO 

 

 Primeiramente, é válido ressaltar que existem questões em um projeto de CCGS 

que precisam estar muito bem definidas e estabelecidas no marco regulatório do 

sequestro geológico de carbono antes da execução do projeto. Dentre elas, pode-se 

destacar o direito à propriedade do CO2 armazenado e a responsabilidade após o 

armazenamento. Neste sentido, tem-se que o Brasil é uma República Federativa cuja 

organização político-administrativa compreende a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, todos autônomos e independentes entre si, nos termos da Constituição 

Federal de 1988208. Essas várias entidades federativas manifestam-se sobre a mesma 

população e sobre o mesmo território, e, por essa razão, a repartição de competências 

entre diversas esferas governamentais, com o consequente estabelecimento de uma 

pluralidade de centros de poderes autônomos, constitui um dos núcleos fundamentais do 

Estado Federal brasileiro. Mais especificamente, assinala-se que a Constituição busca 

realizar o equilíbrio federativo através de um sistema de repartição de competências que 

se fundamenta na técnica de enumeração dos poderes da União, com poderes 

remanescentes para o Estado, e poderes definidos indicativamente para os 

municípios209. 

   No que diz respeito à questão ambiental, a competência é apresentada de duas 

formas distintas, quais sejam: natureza e extensão. Considerando a natureza as 

competências podem ser classificadas em três tipos, sendo elas executivas, 

administrativas e legislativas. A competência executiva estabelece e executa diretrizes, 

estratégias e políticas relacionadas ao meio ambiente, a competência administrativa 

implementa e fiscaliza, atua no poder de polícia e a competência legislativa compete ao 

                                                 
208 Artigo 18, Caput. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição. 
209 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional 

Ambiental Brasileiro. 3ª ed. São Paulo. Saraiva. 2010, p. 227. 
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ente o poder de legislar sobre a temática ambiental. Com relação à extensão, as 

competências ambientais podem ser classificadas como exclusivas, privativas, comuns, 

concorrentes e suplementares. A competência exclusiva como o próprio vocábulo 

indica, exclui os demais entes, enquanto que a privativa, embora também seja específica 

de um determinado ente federado, permite, ao contrário daquela, delegação ou 

competência suplementar. A competência comum, também denominada cumulativa ou 

paralela, é a exercida de forma igualitária por todos os entes que compõem uma 

federação, sem a exclusão de nenhum; a concorrente consiste em uma competência em 

que há a possibilidade de disposição por mais de um ente federativo, havendo, 

entretanto, uma primazia por parte da União quanto à fixação de normas gerais. 

Finalmente, a competência suplementar, noção necessariamente ligada à competência 

concorrente, designa a possibilidade de editar normas que pormenorizem normas gerais 

existentes, ou que supram a sua omissão210. 

 Analisando as competências dos entes federativos apresentados pela 

Constituição Federal de 1988, deduz-se que compete à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, preservar as florestas, a fauna e a flora211, sendo esta uma 

competência comum aos entes federativos, sendo que a atuação destes entes federativos 

é possível em qualquer hipótese, desde que respeitados os seus limites territoriais. Além 

de competência da União, compete ainda aos Estados e ao Distrito Federal legislar de 

forma concorrente, sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 

do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, 

havendo uma espécie de hierarquia, cabendo à União o estabelecimento de normas 

gerais, cabendo aos Estados a competência para suplementá-las, devendo essas normas 

gerais estabelecer princípios fundamentais, dotados de generalidade e abstração212.  

Para ocorrer a cooperação entre os entes da federação, a Constituição Federal 

determina a edição de lei complementar. Com isso, foi editada a Lei Complementar 

140/2011, que determina as atividades administrativas da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios no exercício da competência comum relativas à 

proteção das passagens naturais notáveis à proteção do meio ambiente e ao combate à 

                                                 
210 BELTRÃO, Antônio Figueiredo Guerra. A competência dos Estados federados em meio ambiente a 

partir da ordem constitucional de 1988. 2003. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/4253/a-

competencia-dos-estados-federados-em-meio-ambiente-a-partir-da-ordem-constitucional-de-1988>. 

Acesso em 18. fev. 2015, p. 53. 
211 Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso 

VII: preservar as florestas, a fauna e a flora.  
212 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional 

Ambiental Brasileiro. 3ª ed. São Paulo. Saraiva. 2010, p. 237. 
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poluição, disciplinando que são ações administrativas da União, dentre outras coisas, 

promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão 

ambiental, divulgando os resultados obtidos e promover e orientar a educação ambiental 

em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio 

ambiente213.   

Posto isto, estabelece que a princípio, a competência para a regulação do 

mecanismo de sequestro geológico de carbono no Brasil cabe à União com competência 

suplementar dos Estados e do Distrito Federal. Desta forma, analisando esta 

competência deverá a União criar mecanismo para promover a regulação deste 

mecanismo, com o intuito de cumprir a lei, que estabelece dentre outras coisas, a 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, a proteção do meio 

ambiente e o controle da poluição. Com base nesses artigos o meio ambiente deve ser 

preservado, sendo o sequestro geológico de carbono o instrumento essencial para tal 

preservação. A princípio é defendida a elaboração de uma lei de âmbito nacional 

formulada pela União que deve ser seguida obedecida por todos os Estados e o Distrito 

Federal e posteriormente, caso se faça necessário, cada Estado criaria sua lei específica 

com base nas diretrizes estabelecidas na lei nacional e na Constituição Federal. 

 Com relação ao órgão regulador/fiscalizador do sequestro geológico de carbono, 

é importante ressaltar que o setor de petróleo e gás possui domínio sobre as técnicas de 

captura, transporte e injeção de gás em reservatórios geológicos. Ou seja, os agentes 

atuantes no setor de petróleo e gás no Brasil possuem experiência em utilizar 

tecnologias de separação de gases na produção de gás natural que seriam similares às 

tecnologias utilizadas para a captura de CO2, por exemplo. No caso do transporte, o 

setor também possui experiência nas atividades relacionadas ao transporte de gases por 

dutos que é similar ao transporte de CO2 por dutos. E por fim, em relação à injeção de 

gases em reservatórios de petróleo e gás que é uma das opções de reservatórios para 

armazenar CO2, empresas já realizam no Brasil a prática de RAP em reservatórios com 

baixa taxa de recuperação de óleo e gás. Sendo assim, faz sentido que o órgão regulador 

que irá adequar e fiscalizar projetos de CCGS no Brasil tenha expertise em regulação no 

                                                 
213 Artigo 7º. São ações administrativas da União, incisos VI – promover o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; e XI – 

promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

proteção do meio ambiente. 
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setor de petróleo e gás natural214. Deste modo, a autoridade competente federal 

designada para regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de sequestro geológico 

de carbono no Brasil deverá ser vinculado ao órgão responsável de regular e fiscalizar o 

setor de petróleo e gás, com o intuito de facilitar a determinação de normas técnicas de 

captura, transporte e armazenamento de CO2. 

 A propriedade para a instalação do mecanismo de sequestro geológico de 

carbono pertence à União, pois de acordo com a Constituição Federal de 1988, são bens 

da União, dentre outros, a utilização e exploração do subsolo215. A própria Carta Magna 

de 1988 dispõe que a União é apta a desenvolver atividades econômicas, colocando 

como monopólio da União as atividades de pesquisa, produção, refinação, importação, 

exportação, transporte de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, realizadas 

exclusivamente pela Petrobras216. Entretanto, com a Emenda Constitucional nº 9 de 

1995, houve a flexibilização do monopólio, estabelecendo-se que a União poderá 

contratar empresas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para realizarem a 

exploração, mediante licitação e contrato de concessão, que não substituem o processo 

de licenciamento ambiental, que deve ser realizado pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. A União tem a propriedade 

dos recursos do solo, e cabe a ela autorizar ou conceder, baseada no interesse público e 

social, o aproveitamento econômico destes recursos. As empresas contratadas passam a 

usar e exercer a propriedade destes bens217. 

 Deste modo, utilizando-se como parâmetro a Emenda Constitucional – 09/95, 

que foi responsável pela flexibilização do monopólio da Petrobrás, é cabível entender 

que empresas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, possam se interessar em 

utilizar o mecanismo de sequestro geológico de carbono, investindo neste mecanismo 

                                                 
214 COSTA, Isabella Vaz Leal da. Proposta de Estrutura Regulatória para Sequestro Geológico de 

CO2 no Brasil e uma Aplicação para o Estado do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado do Programa de 

Pós-graduação em Planejamento Energético – COPPE/UFRJ. Rio de janeiro, 2014. Disponível em: 

<http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/isabella.pdf>. Acesso em: 21. maio. 2015.p. 73. 
215 Artigo 20, Caput. São bens da União. Incisos IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 
216 Artigo 177, Caput: Constituem monopólio da União. Incisos I – a pesquisa e a lavra das jazidas de 

petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o 

reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com 

exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob 

regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição 

Federal. 
217 PENNAS, Fernanda. Aspectos Constitucionais da Exploração de Petróleo e Gás Natural e o 

Panorama de Exploração do Pré-sal. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 16 – 

jun/dez. 2010. Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-16/RBDC-16-025 

Artigo_Fernanda_Pennas_(Aspectos_constitucionais_da_exploracao_de_petroleo_e_gas_natural_e_o_pa

norama_de_exploracao_do_pre-sal).pdf>. Acesso em: 10. abr. 2015, p. 26. 
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com a intenção de conferir alternativas à indústria petrolífera na mitigação da emissão 

de CO2 na atmosfera. Deste modo, as empresas interessadas poderão apresentar 

propostas de construção de espaços para utilização do mecanismo de sequestro 

geológico de carbono. As próprias empresas que já exploram petróleo no Brasil poderão 

construir um espaço para capturar, armazenar e transportar o gás carbônico, trazendo 

menos custos para a empresa e maior efetividade para o mecanismo, beneficiando o 

meio ambiente.  

 Para isso, se faz necessário a autorização da União para a utilização do subsolo, 

onde será armazenado o CO2, depois de capturado e transportado. Com a autorização da 

União a empresa interessada terá que realizar um Estudo Prévio de Impacto Ambiental e 

demonstrar que a utilização do mecanismo de sequestro geológico de carbono naquela 

região é segura e não traz ricos para a sociedade nem para o meio ambiente, como por 

exemplo, o vazamento de gás ou perigo de explosão, seguindo diretrizes do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, devendo ser entregue às autoridades 

competentes o Relatório de Impacto Ambiental. Sendo aprovado o relatório, a União, 

por meio do CONAMA, autorizará por um prazo determinado que será estabelecido por 

lei, a construção do espaço reservado para a utilização do mecanismo de sequestro 

geológico de carbono, visando a preservação do meio ambiente. 

 

4.3 – RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVA 

DOS RESPONÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DO MECANISMO DE 

SEQUESTRO GEOLÓGICO DE CARBONO NO BRASIL 

 

 A definição das responsabilidades é importante pois visa garantir a manutenção 

da vida em sociedade e qualquer dano causado por ação ou omissão de um particular ou 

ente público deverá o autor ser responsabilizado e pagar pelos seus erros. Com relação à 

regulação do mecanismo de sequestro geológico de carbono as responsabilidades devem 

nortear quatro principais vertentes, sendo elas: a responsabilidade civil, ambiental, penal 

e administrativa. Essas quatro áreas devem ser especificamente disciplinadas para 

quando ocorrer um dano, a lei determine qual será a sanção, pena e/ou multa que o 

responsável pelo dano deverá assumir, devendo os empresários, o Poder Público e toda 

a sociedade prezar pela prevenção ao dano, principalmente no que diz respeito à esfera 

ambiental. Assim, segue o estudo das responsabilidades que devem ser implementadas 
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na Lei Federal que irá disciplinar a utilização do mecanismo de sequestro geológico de 

carbono no Brasil. 

 A responsabilidade civil emprega o termo contemporâneo, com a definição 

clássica, sendo considerada como a obrigação de reparar danos que infringimos por 

nossa culpa e, em certos casos determinados pela lei, sendo responsável todo aquele que 

está submetido a esta obrigação de reparar ou de sofrer a pena218. Contudo, a 

responsabilidade civil não se resume a reparação de danos, mas também à imputar, 

quem tem como definição a ação atribuída a alguém, sendo este alguém o seu 

verdadeiro autor, lançando por assim dizer à sua conta e tornando-se responsável por 

esta ação219. Assim, além do ato danoso deverá existir a imputação desta ação, para que 

o agente seja responsabilizado pelo dano causado. 

 A responsabilidade civil possui várias funções, sem qualquer prioridade 

hierárquica de uma sobre a outra, sendo essas funções a reparatória, a punitiva e a 

precaucional. A função reparatória é a clássica função de transferência dos danos do 

patrimônio do lesante ao lesado, como forma de reequilíbrio patrimonial. O 

ressarcimento se converte em consequência negativa (sanção) do acertamento da 

responsabilidade. A ideia da lesão está no centro da responsabilidade civil e a sua 

função, consequentemente, é o reestabelecimento do equilíbrio econômico-jurídico 

desfeito por ocasião do fato danoso. A função punitiva é uma sanção que consiste na 

aplicação de uma pena civil ao ofensor como forma de desestímulo de comportamentos 

reprováveis, punindo o autor do ato danoso, por meio da imposição de pagamento de 

multas ao Poder Público ou de indenizações, tanto de cunho material como moral, para 

os lesados pelo dano causado. A função precaucional possui o objetivo de inibir 

atividades potencialmente danosas, sendo incentivada pela sociedade de risco, que 

culmina na substituição de uma sociedade industrial, que distribui riqueza para uma 

sociedade que distribui riscos e anseia por segurança220. 

 Na responsabilidade civil são a perda ou a diminuição verificadas no patrimônio 

do lesado ou o dano moral que geram a reação legal, movida pela ilicitude da ação do 

autor da lesão ou pelo risco. Isto é assim porque a ideia de reparação é mais ampla do 

que a de ato ilícito, pois, se este cria o dever de indenizar, há casos de ressarcimento de 

                                                 
218 FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. BRAGA NETO, Felipe Peixoto. Curso de 

Direito Civil. Responsabilidade civil. Vol. 3, Salvador/BA. Jus Podivm, 2014, p. 43. 
219 RICOEUR, Paul. O Justo. Vol. 1. São Pulo/SP. Martins Fontes. 2008, p. 33-34. 
220 FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. BRAGA NETO, Felipe Peixoto. Curso de 

Direito Civil. Responsabilidade civil. Vol. 3, Salvador /BA. Jus Podivm. 2014, p. 71-83. 
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prejuízo em que não se cogita a ilicitude da ação do agente. Além do ato ilícito há 

outros fatos geradores de responsabilidade. O dano é reparável sem o fundamento da 

culpa, baseando-se no risco objetivamente considerado. A responsabilidade fundada no 

risco da atividade, como prevista na segunda parte do artigo 927 no Código Civil de 

2002221, configura quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da 

coletividade222. 

 Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato social, o 

problema da responsabilidade. Destina-se ela a restaurar o equilíbrio moral e 

patrimonial provocado pelo autor do dano. Exatamente o interesse em reestabelecer a 

harmonia e o equilíbrio violados pelo dano constitui fonte geradora da responsabilidade 

civil. Pode-se afirmar, portanto, que responsabilidade civil exprime ideia de restauração 

de equilíbrio, de contraprestação, de reparação de dano. A responsabilidade distingue da 

obrigação, sendo esta o vinculo jurídico que confere ao credor (sujeito ativo) o direito 

de exigir do devedor (sujeito passivo) o cumprimento de determinada prestação. 

Corresponde a uma relação de natureza pessoal, de crédito e débito, de caráter 

transitório, cujo objeto consiste numa prestação economicamente aferível. A obrigação 

nasce de diversas fontes e deve ser cumprida livre e espontaneamente. Quando tal não 

ocorre e sobrevém o inadimplemento, surge a responsabilidade. Não se confundem, 

pois, obrigação e responsabilidade. Esta só surge se o devedor não cumpre 

espontaneamente a primeira. A responsabilidade é, pois, a consequência jurídica 

patrimonial do descumprimento da relação obrigacional223. 

 No que desrespeito à responsabilidade civil no mecanismo de sequestro 

geológico de carbono, caberá a lei especificar quais os tipos de responsabilidades que os 

envolvidos na relação da utilização deste mecanismo. A lei deverá determinar a 

obrigação de cumprir o contrato acordado entre as partes, baseando-se nos artigos 389, 

390, 391, 392 e 393 estabelecidos no Código Civil de 2002224, devendo cumprir com as 

                                                 
221 Artigo 927, Caput. Aquele que, por ato ilícito (Arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Parágrafo Único: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 

sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
222 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. Vol. 7. 20. ed. 

Revisada e atualizada. São Paulo. Saraiva. 2006, p. 5-6. 
223 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. Vol. 4. 6. ed. São 

Paulo/SP. Saraiva. 2011, p. 19-20. 
224  Artigo 389, Caput: Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 

atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 

Artigo 390, Caput: Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que 
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obrigações assumidas perante os acordos realizados, sob pena de pagamento pelo 

inadimplemento, acrescidos de juros e moras, de acordo com os artigos 394 e 402 do 

Código Civil Brasileiro de 2002225. No contrato entre as partes interessadas na 

utilização do mecanismo em questão deverá conter cláusulas que estabeleçam direitos e 

deveres para ambas as partes, seguindo sempre o que estabelece as leis brasileiras. 

 O Poder Público deverá se fazer presente no contrato, uma vez que será ele o 

responsável pela concessão para a exploração do solo e do subsolo para a captura do 

CO2 e para a construção dos dutos responsáveis pelo transporte e para a construção da 

usina que irá armazenar e tratar o CO2 depois da captura e transporte. Deste modo, a 

empresa interessada em instalar uma usina ou fabrica de armazenamento e tratamento 

de dióxido de carbono, terá que realizar um contrato com o Poder Público através da 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, levando-se em conta a competência 

territorial do local no qual será instalada a usina. Este contrato de concessão para a 

exploração de uma área específica por uma instituição privada deverá ter um prazo 

prévio estabelecido, que deverá poder ser prorrogado pelo mesmo período, uma única 

vez, no caso de interesse público. O referido prazo deverá ser estabelecido em lei. 

 A responsabilidade por danos a terceiros é um tema importante e deverá conter 

na lei, onde os danos causados ao vizinho da construção deverão ser responsabilizados o 

construtor e o proprietário da obra, sendo um caso de responsabilidade solidária 

defendida pela jurisprudência pátria. Contudo, cabe ação regressiva do proprietário em 

desfavor do construtor com relação aos danos decorrente de imprudência, negligência e, 

especialmente, imperícia. No caso de dano causado a terceiro, como um transeunte que 

passa pela obra e é atingido por alguma coisa advinda da obra, será responsável apenas 

o construtor, que é o competente por manter a obra sem acidentes ou incidentes226. As 

                                                                                                                                               
executou o ato de que se devia abster. Artigo 391, caput: Pelo inadimplemento das obrigações respondem 

todos os bens do devedor. Artigo 392, Caput: Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o 

contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, 

responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 393, Caput: O devedor 

não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver 

por eles responsabilizado. Parágrafo único: O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. 
225 Artigo 394, Caput: Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não 

quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Artigo 402, Caput: Salvo 

as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que 

ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 
226 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. Vol. 4. 6. ed. São 

Paulo/SP. Saraiva. 2011, p. 294-295. 
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duas responsabilidades em questão se baseiam no que dispõe o artigo 186 do Código 

Civil Brasileiro de 2002227. 

 Deste modo, caberá à lei determinar quais serão as responsabilidades civis dos 

agentes que provoquem danos às pessoas ou ao meio ambiente, seguindo sempre os 

dispostos na Constituição Federal, no Código Civil brasileiro e em outras leis que 

disponham sobre o assunto. Com a definição das responsabilidades civis na lei, os 

interessados, o Poder Público e toda a sociedade terão segurança de que o causador do 

dano será responsabilizado pelos seus atos, concedendo maior credibilidade ao marco 

regulatório do mecanismo de sequestro geológico de carbono. 

A finalidade do Direito Penal é proteger os bens mais importantes e necessários 

para a própria sobrevivência da sociedade, sendo a missão do direito penal a proteção de 

bens jurídicos, através da cominação, aplicação e execução de pena. A pena, portanto, é 

simplesmente o instrumento de coerção de que se vale o Direito Penal para a proteção 

dos bens, valores e interesses mais significativos da sociedade. O objetivo do Direito 

Penal é tutelar os bens que, por serem extremamente valiosos, não do ponto de vista 

econômico, mas sim político e social, não podem ser suficientemente protegidos pelos 

demais ramos do Direito228. 

 Quando as infrações aos direitos e interesses do indivíduo assumem 

determinadas proporções, e os demais meios de controle sociais mostram-se 

insuficientes ou ineficazes para harmonizar o convívio social, surge o Direito Penal com 

sua natureza peculiar de meio de controle social formalizado, procurando resolver 

conflitos e suturando eventuais rupturas produzidas pela desinteligência dos homens. 

Como todos os ramos do direito o Direito Penal também possui princípios reguladores 

do controle penal, princípios constitucionais fundamentais de garantia do cidadão. O 

principio que rege o Direito Penal é o Princípio da Legalidade, que constitui uma efetiva 

limitação ao poder punitivo do Estado, podendo-se afirmar que a elaboração de normas 

incriminadoras é função exclusiva da lei, isto é, nenhum fato pode ser considerado 

crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência deste fato 

exista uma lei definindo-o como crime e cominando-lhe a sanção correspondente229. 

                                                 
227 Artigo 186, Caput: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
228 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro/RJ. Impetus. 2014, p. 2-3. 
229 BOTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral, I. 16. ed. São Paulo/SP. 

Saraiva, 2011, p. 31-40. 
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 Outro princípio de suma importância para o Direito Penal é o Princípio da 

Proporcionalidade que exige que se fala um juízo de ponderação sobre a relação 

existente entre o bem que é lesionado ou o posto em perigo (gravidade do perigo) e o 

bem de que pode alguém ser privado (gravidade da pena). Toda vez que, nessa relação, 

houver um desequilíbrio acentuado, estabelecendo-se, em consequência, inaceitável 

desproporção, trazendo assim um equilíbrio entre o fato cometido e a pena a ser 

cumprida pelo agente do ato lesivo230. O Princípio da Intervenção Mínima traduz a 

importância do Direito Penal para a sociedade e é caracterizado pelo fato de o 

legislador, por meio de um critério político, que varia de acordo com o momento em 

que vive a sociedade, sempre que entender que os outros ramos do direito se revelem 

incapazes de proteger devidamente aqueles bens mais importantes para a sociedade, 

seleciona, escolhe as condutas, positivas ou negativas, que deverão merecer a atenção 

do Direito Penal231, observando que a sociedade anda em constante evolução, o direito 

tem o condão de acompanhar e o que em uma época é crime em outra época pode não 

ser mais, cabendo ao legislador definir quais direitos devem ser abarcados pelo Direito 

Penal. 

 Depois de apresentar os princípios que norteiam o Direito Penal é válido analisar 

alguns critérios que determinam um ato ilícito, sendo eles: a conduta do agente, o dolo 

ou a culpa, a relação de causalidade e o tipo da pena. A conduta é o primeiro elemento 

integrante do fato típico. Conduta é sinônimo de ação e de comportamento. Não se fala 

em conduta de pessoa jurídica no sentido de imputar a esta uma prática de alguma 

infração penal. Embora seja o delito o resultado de uma ação humana, nosso legislador 

constituinte previu expressamente em nossa Constituição Federal a possibilidade de 

punir penalmente pessoa jurídica por ter ela própria praticado uma atividade lesiva ao 

meio ambiente232. Posteriormente, foi editada no ano de 1998 a Lei Federal nº 9.605, 

conhecida como a lei de crimes ambientais, que traz em seu bojo as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Deste 

modo, é de se notar que o Brasil já possui legislação sobre as sanções de crimes contra o 

meio ambiente e ainda permite a responsabilização da pessoa jurídica pelo dano 

                                                 
230 FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial – parte geral. São 

Paulo,/SP. Revistas dos Tribunais. 1997, p. 67. 
231 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro/RJ. Impetus. 2014, p. 51. 
232 Artigo 225, Caput: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações, Parágrafo 3º: As condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
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eventualmente causado ao meio ambiente, contribuindo de forma positiva para a 

regulação do sequestro geológico de carbono no Brasil no que desrespeito à 

responsabilização penal e administrativa de crisme contra o meio ambiente. 

  As condutas relacionadas ao Direito Penal são divididas em dois tipos: dolosa e 

culposa. Ou o agente atua com dolo, quando quer diretamente o resultado e assume o 

risco de produzi-lo; ou age com culpa, quando dá causa ao resultado em virtude de sua 

imprudência, imperícia ou negligência. A regra, para o Código Penal, é de que todo 

crime seja doloso, somente sendo punida a conduta culposa quando houver previsão 

legal expressa nesse sentido. Além de atuar com dolo ou culpa, o agente pode praticar 

infração penal fazendo ou deixando de fazer alguma coisa a que estava obrigado. As 

condutas, dessa forma, podem ser comissivas (positivas) ou omissivas (negativas). Nos 

crimes comissivos, o agente direciona sua conduta há uma finalidade ilícita. Nos crimes 

omissivos, ao contrário, há uma abstenção de uma atividade que era imposta pela lei ao 

agente, como por exemplo, no crime de omissão de socorro233. 

 Todavia, a conduta e o dolo ou a culpa por si só não caracteriza um ato ilícito. 

Para que esses dois elementos constitua um crime é necessário ainda o nexo de 

causalidade que nada mais é do que a união da conduta praticada pelo agente e o 

resultado. Se não houver esse vínculo que liga o resultado à conduta levada a efeito pelo 

agente, não se pode falar em relação de causalidade e, assim, tal resultado não poderá 

ser atribuído ao agente, haja vista não ser o seu causador. A pena é a consequência 

natural imposta pelo Estado quando alguém pratica uma infração penal. Quando o 

agente comete um fato típico, ilícito e culpável, abre-se a possibilidade para o Estado de 

fazer valer o seu jus puniendi. Contudo, a Constituição Federal de 1988 dispôs de 

algumas penas proibidas no Brasil, sendo elas as penas de morte, salvo em caso de 

guerra declarada; de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de banimento; e cruéis234. 

As espécies de penas permitidas pela Constituição do Brasil são: as privativas de 

liberdade, as restritivas de direitos e a multa235. 

 Deste modo, no caso especifico da regulação do mecanismo de sequestro 

geológico de carbono no Brasil, deverá a lei dispor de forma clara e objetiva sobre as 

                                                 
233 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro/ RJ. Impetus. 2014, p. 157-158. 
234 Artigo 5º, Caput: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, inciso XLVII: não haverá penas: a) de 

morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de 

trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis. 
235 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro/ RJ. Impetus. 2014, p. 122-488. 
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responsabilidades penais praticados pelos agentes responsáveis pela implementação 

deste mecanismo, analisando desde a construção da usina e dos dutos que serão 

transportados o CO2, passando pelo processo de captura do gás e seu armazenamento, 

visando em todas as fases a produção de algum delito em desfavor de outra pessoa, ou 

até mesmo para os funcionários que trabalham no local. Deverá a lei conter ainda, 

diretrizes sobre segurança dos trabalhadores e das pessoas que ali visitam para preservar 

a integridade física de todos, prevenindo um dano irreparável. Observando ainda a 

responsabilidade penal de pessoa física, bem como de pessoas jurídicas. 

 Assim, a lei deverá trazer especificados os crimes ou delitos bem como suas 

penas e multas, com o intuito de determinar as responsabilidades penais dos agentes 

responsáveis pelo desenvolvimento do mecanismo de sequestro geológico de carbono 

no Brasil, tomando por base a Constituição Federal de 1988, o Código Penal Brasileiro 

e demais leis específicas existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Caberá ao 

legislador determinar quais condutas serão passiveis de punição no âmbito do direito 

penal, levando-se em consideração o Princípio da Legalidade, tanto crime doloso como 

crime culposo, uma vez que este apresenta falhas técnicas como a negligência, a 

imprudência e a imperícia, que deverão ser observadas ao longo da utilização do 

mecanismo de sequestro geológico de carbono no Brasil. 

 Para determinar a responsabilização por danos causados ao meio ambiente no 

que desrespeito a utilização do mecanismo de sequestro geológico de carbono, é válido 

ressaltar a importância do estudo dos crimes ambientais referentes à indústria do 

petróleo e gás natural, uma vez que o mecanismo utilizado tanto no sequestro geológico 

de carbono como na exploração, produção e transporte do petróleo e do gás natural 

utilizam-se da terra, do subsolo para alcançar seus objetivos. Neste caso, será utilizada a 

Lei Federal nº 9.605/1998, que trata das sanções penais e administrativas das condutas 

lesivas ao meio ambiente. Esta lei foi editada a partir da constatação da crescente 

poluição provocada pela queima dos combustíveis fósseis e seus derivados, além das 

suas atividades de riscos, que envolvem enorme probabilidade de causar danos ao meio 

ambiente. O alto risco de danos irreparáveis ao meio ambiente tornou-se a norma mais 

efetiva, buscando meios para a prevenção desses danos e no caso de dano efetivo há a 

responsabilização do responsável pelo dano e a reparação do local por ventura 

danificado236. 

                                                 
236 Artigo 2º, Caput. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, 

incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, 
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 Na própria Constituição Federal de 1988 está disposta a responsabilidade 

ambiental por danos causado ao meio ambiente, informando que as condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 

de reparar os danos causados237, deixando evidente a possibilidade de responsabilização 

da pessoa jurídica em caso de ação ou omissão que provoquem danos ao meio ambiente. 

Além da Constituição e da Lei Federal nº 9.605/98, que trata especificamente das 

sanções penais e administrativas das condutas danosas ao meio ambiente, há ainda a Lei 

Federal nº 6.938/91, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente e apresenta 

diversos dispositivos e mecanismo de suma importância para a preservação ambiental. 

 Dano ecológico é qualquer lesão ao meio ambiente causada por condutas ou 

atividades de pessoa física ou jurídica de Direito Público ou de Direito Privado. Esse 

conceito harmoniza-se com o disposto no artigo 225 da Constituição Federal, segundo o 

qual as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. No Brasil, o conceito de 

dano ambiental vem indicado no artigo 3º, II, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do 

Meio Ambiente - PNMA), que entende por “degradação da qualidade ambiental a 

alteração adversa das características do ambiente”. O conceito de dano ambiental pode 

designar tanto o dano que recai sobre o patrimônio ambiental, que é comum à 

coletividade, como aquele que se refere ao dano por intermédio do meio ambiente ou 

dano em ricochete a interesses legítimos de uma determinada pessoa, configurando um 

dano particular que ataca um direito subjetivo e legitima o lesado a uma reparação pelo 

prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial238. 

 A Política Nacional do Meio Ambiente dispõe sobre a responsabilidade civil 

ambiental, expondo que sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é 

o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar 

                                                                                                                                               
o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa 

jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir 

para evitá-la. 
237 Artigo 225, Caput: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações, Parágrafo 3º: As condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
238 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano 

ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre/RS, Livraria do advogado. 2004, p. 117. 
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os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade239. A 

responsabilidade civil pelo dano ambiental, instituída pela Lei nº 6.938/81, encontra seu 

fundamento na Constituição Federal, a qual incide diretamente sobre as relações 

privadas, e passa a ter uma função específica: servir à reparação do dano ambiental 

autônomo, protegendo-se a qualidade dos ecossistemas, independentemente de qualquer 

utilidade humana direta e de regimes de apropriação públicos e privados240. 

 Levando-se em conta que o direito civil brasileiro adota a teoria objetiva, isto 

implica no reconhecimento de que o poluidor, uma vez provocando danos, deverá 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente da 

existência de culpa. O dever de reparar existe quando for verificada a existência de dano 

atual ou futuro. No dano futuro, embora subsistam dúvidas quanto sua extensão, 

gravidade ou dimensão, as medidas reparatórias já poderão ser implementadas, porque 

não há dúvidas quanto a lesividade da atividade, mas apenas em relação ao momento de 

sua ocorrência do dano futuro. 

 Tendo em vista a gravidade das consequências jurídicas provocadas em função 

das ações danosas ao bem jurídico tutelado, as externalidades ambientais são 

incorporadas aos custos de produção, posto que os agente econômicos são estimulados a 

desenvolverem formas menos danosas e perigosas de exercerem suas respectivas 

atividades, reduzindo, portanto, os riscos ambientais, diminuindo, consequentemente, os 

danos ao meio ambiente. Diante das demandas da sociedade, a responsabilidade 

ambiental surge como importante instrumento para a regulação dos riscos241.  

 Alguns elementos contribuem para uma responsabilidade diferenciada para o 

direito ambiental de risco. A primeira delas se relacionada com a dificuldade de 

caracterização do dano ambiental em esferas de espaço e de tempo. O dano ambiental 

não se restringe aos limites geopolíticos impostos pelas diferentes sociedades. Por isso, 

uma atividade que ocorre num determinado local, numa determinada época, pode se 

                                                 
239 Artigo 14, Caput: Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, 

o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 

causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores; § 1º - Sem obstar a 

aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência 

de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
240 STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano 

ambiental no direito brasileiro. Porto Alegre,/RS. Livraria do advogado. 2004, p. 117. 
241 SAMPAIO, Rômulo. Direito Ambiental. Fundação Getúlio Vargas. Direito Rio. 2012. Disponível 

em: <http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/a/a9/DIREITO_AMBIENTAL_2012-1.pdf>. 

Acesso em: 22. maio. 2015, p. 105. 
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revelar degradadora noutro local, distante ou não da sua origem, pouco ou muito tempo 

depois de ter acontecido. Aliado às complexidades relacionadas à delimitação do dano e 

que, portanto, se apresentam como obstáculos à eficaz regulação ambiental, em muitos 

casos a natureza difusa dos prejuízos causados pela emissão de determinado poluente 

dificulta o rastreamento da fonte emissora para efeitos de caracterização do nexo de 

causalidade, imprescindível à aplicação do regime constitucional de 

responsabilização242. 

 Deste modo, cabe à lei específica do mecanismo de sequestro geológico de 

carbono determinar as diretrizes das responsabilidades dos envolvidos neste 

mecanismo, principalmente no que se trata na prevenção dos danos ao meio ambiente, 

que uma vez ocorrendo poderá ser irreparável, trazendo enormes prejuízos para toda a 

sociedade. A questão da reparação dos danos provocados ao meio ambiente é um tema 

importante, devendo ser uma medida secundária, sendo a prevenção aos danos 

ambientais a medida prioritária para a prevenção de danos ambientais irreparáveis. A 

responsabilidade ambiental é considerada a mais importante, sendo que uma vez 

causado danos ao meio ambiente o responsável pelo dano provavelmente não irá 

recuperar o ambiente prejudicado na mesma proporção que estava antes do dano, e por 

mais que pague multa ou tenha sua liberdade restringida não trará de volta à sociedade a 

condição ambiental que existia antes do dano causado. 

 Para a implementação do mecanismo de sequestro geológico de carbono no 

Brasil é necessário que uma empresa seja responsável pelos riscos de estudo, 

implementação e investimentos deste mecanismo. A empresa responsável poderá ser de 

direito privado ou de direito público (empresa pública ou sociedade de economia mista), 

sendo obrigadas a observar e cumprir diretrizes determinadas pela lei. Deste modo, caso 

a empresa seja de direito público deverá estar ciente das suas obrigações e 

responsabilidades perante a própria administração, a sociedade e ao meio ambiente.  

 A consagração da responsabilidade civil do Estado constitui-se em 

imprescindível mecanismo de defesa do indivíduo face ao Poder Público. Mediante a 

possibilidade de responsabilização, o cidadão tem assegurada a certeza de que todo 

dano a direito seu ocasionado pela ação de qualquer funcionário público no desempenho 

de suas atividades será prontamente ressarcido pelo Estado. Funda-se nos pilares da 

equidade e da igualdade, sendo que o Estado é responsável pelos fatos ilícitos absolutos, 

                                                 
242 Ibid, p. 106. 
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como o são as pessoas físicas e jurídicas. O princípio de igualdade perante a lei há de 

ser respeitado pelos legisladores, porque, para se abrir exceção à incidência de alguma 

regra jurídica sobre responsabilidade extranegocial, é preciso que, diante dos elementos 

fáticos e das circunstâncias, haja razão para o desigual tratamento243. 

 A Constituição Federal de 1988 deixou expresso os princípios que devem ser 

observados por todas as pessoas que compõem a administração pública de qualquer dos 

entes federativos, sendo eles o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência244. Através da observância desses princípios expressos os entes 

da administração pública direita ou indireta devem cumprir com suas atividades de 

maneira que não prejudique a sociedade e não traga prejuízos à administração pública 

nem danos ao meio ambiente. 

 Ainda na Constituição Federal o constituinte determinou que tanto as pessoas 

jurídicas de direito público como as pessoas jurídicas de direito privado que prestam 

serviço público responderão pelos danos causados pelos seus agentes a terceiros, 

contudo, está assegurado o direito de regresso contra o responsável do dano nos casos 

em que envolverem o dolo ou a culpa245. Com isso, o legislador já determina a 

responsabilidade do ente público por danos causados pelos seus agentes, demonstrando 

a necessidade de cuidado na execução de seus serviços, adotando assim a Constituição 

Federal, a teoria da responsabilidade objetiva do Estado ou teoria do risco, bastando a 

comprovação do nexo causal entre o fato e o dano, para fazer surgir a obrigação de 

indenizar do Estado246. 

 Toda responsabilidade rende ensejo a determinada sanção, cuja natureza varia 

em função do tipo de responsabilidade, que no caso da responsabilidade civil é a 

indenização, que se configura como o montante pecuniário que representa a reparação 

dos prejuízos causados pelo responsável. A conclusão, assim, é de que, tendo ocorrido o 

fato ensejador da responsabilidade civil e perpetrado o dano ao lesado, tem este, contra 

                                                 
243 MIRANDA, Francisco Cavalcanti de Pontes. Tratado de Direito Privado. São Paulo/SP. Revistas 

dos Tribunais. 2012, p. 18-19. 
244  Artigo 37, Caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 
245 Artigo 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
246 CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de Direito Administrativo. 2ª ed. Salvado/BA. Jus 

Podivm. 2009, p. 683. 
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o responsável, direito à reparação dos prejuízos ou, em outras palavras, faz jus à devida 

indenização247. 

 Cientes da responsabilidade do Estado nos danos causados pelos seus agentes a 

terceiros, caberá à lei específica que irá regular o mecanismo de sequestro geológico de 

carbono determinar que a empresa de direito público ou de direito privado que preste 

serviço público realize estudos e acompanhe o desenvolvimento da implementação de 

tal mecanismo, prezando sempre pelo bom funcionamento do sequestro de carbono e a 

não causar danos a terceiros e ao meio ambiente. Caberá ainda ao órgão fiscalizador a 

função de fiscalizar, organizar, advertir e multar a empresa caso ela não cumpra com 

suas obrigações ou cause dano a quem quer que seja. Este órgão deve ser criado por lei. 

   

4.4 – INCENTIVOS FISCAIS E ECONOMICOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO MECANINSMO DE SEQUESTRO GEOLÓGICO DE CARBONO NO BRASIL 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que caberá ao Poder 

Executivo incentivar as atividades voltadas ao meio ambiente, visando, o 

desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a 

degradação da qualidade ambiental, à fabricação de equipamentos antipoluidores e a 

outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais248. Este 

instrumento tem como objetivo fazer com que o Poder Público conceda estímulos à 

adoção de práticas ou de tecnologias ecologicamente concretas por meio de incentivos 

fiscais e econômicos. Pretende-se, na verdade, fazer com que as atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras adotem práticas ecologicamente corretas não porque sejam 

obrigadas sob pena de multa e embargo, mas porque receberia uma contrapartida 

econômica, o que se apresenta muito mais eficaz. Como exemplo, cita-se o caso da 

isenção de pagamento de ITR para a propriedade rural que transforma seu imóvel em 

espaço ecologicamente protegido249. 

A Constituição Federal de 1988 embora de forma tênue como é de sua gênese, 

em alguns dispositivos refere-se a incentivos do Poder Público ao setor privado, 

                                                 
247 Ibid, p. 543-544. 
248 Art. 13. Caput. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando; 

incisos I – ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a 

degradação da qualidade ambiental; II – à fabricação de equipamentos antipoluidores e III – a outras 

iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais. 
249 FARIAS, Talden. COUTINHO, Francisco Seráphico da Nóbrega. MELO, Geórgia Karênia. Direito 

Ambiental. 2ª Ed. Salvador/BA. Jus Podivm. 2014, p. 105. 
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determinado que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário manterão um sistema de 

controle interno quando houver aplicação de recursos públicos por entidade de direito 

privado250, bem como impondo ao Estado o exercício das funções de fiscalização, 

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

o setor privado251. Além disso, o artigo 3º inscreve entre os objetivos da República 

Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza, fatores 

que reforçam a ideia de que o Estado deve utilizar-se de meios para gerar empregos e 

riquezas, do que se deduz que o incentivo à instalação de empresas estaria inserto neste 

esforço. Destarte, não podemos olvidar que os incentivos do setor público ao setor 

privado são, em tese, admitidos pela Constituição Federal252. 

Portanto, a primeira conclusão a que se chega é que, em razão de dispositivos 

constitucionais e legais, o ordenamento jurídico nacional não veda a concessão de 

benefícios econômicos para empresas privadas de fins lucrativos como incentivo para 

instalarem-se no território de uma unidade federativa. Contudo, estes incentivos, como 

quaisquer atos da Administração Pública, estão sujeitos à observância de uma série de 

princípios, pois eles formam os mandamentos nucleares do nosso ordenamento jurídico. 

Dentre estes princípios destacamos os de ordem constitucional: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; da supremacia do interesse 

público; da obrigatoriedade de licitação; da igualdade e da economicidade; e outros 

decorrentes do próprio ordenamento jurídico: finalidade, proporcionalidade, 

razoabilidade e motivação253. 

As principais fontes de recursos no sistema regulatório para o CCGS seriam a 

cobrança de taxas ou impostos dos emissores de CO2 e a obtenção de possíveis créditos 

de carbono provenientes dos projetos de sequestros geológico de carbono. Os recursos 

                                                 
250 Artigo 74, Caput. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 

sistema de controle interno com a finalidade de: inciso II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 

administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 
251 Artigo 174, Caput. 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. 
252 SCHIRMER, Mário Sérgio de Albuquerque. BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes. Da 

Concessão de Benefícios Econômicos pelo Poder Público à Empresa Privada, como Incentivo à 

Industrialização. Disponível em: 

<http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Artigos_Testes_Estudos/Tese_incentivo_empr

esas.pdf>. Acesso em 28. maio. 2015, p. 02-03. 
253 SCHIRMER, Mário Sérgio de Albuquerque. BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes. Da 

Concessão de Benefícios Econômicos pelo Poder Público à Empresa Privada, como Incentivo à 

Industrialização. Disponível em: 

<http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Artigos_Testes_Estudos/Tese_incentivo_empr

esas.pdf>. Acesso em 28. maio. 2015, p. 03. 
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devem ser vinculados às autoridades competentes indicadas assim como a sua prestação 

de contas. A estrutura necessária para a regulação do CCGS não pode ter impacto 

significativo no valor total de um projeto de CCGS nem no valor do CO2 armazenado. 

Esta é uma premissa que deve ser seguida durante toda a estruturação do sistema 

regulatório do CCGS no Brasil e na sua execução. Estes custos não podem ser 

empecilho para a concepção e operação de um projeto de CCGS e não devem ser um 

item crítico para a Autoridade Competente Indicada, nem para o emissor, quanto menos 

para o Operador envolvido em um projeto de CCGS254. 

Deste modo, a lei específica que irá tratar do mecanismo de sequestro geológico 

de carbono deverá tratar sobre incentivos fiscais e isenção de impostos para os 

interessados em investir neste mecanismo, com o intuito de promover o crescimento 

econômico do país e a preservação ambiental. O próprio crédito de carbono já é por si 

só um incentivo fiscal, sendo que o carbono não emitido poderá ser comercializado no 

mercado internacional de carbono com outros países desenvolvido, como destaca o 

Protocolo de Kyoto255. Contudo, os investidores não podem depender apenas dos 

incentivos existentes em protocolos e conferências internacionais, devendo contar com a 

atuação do Poder Público e instituições envolvidas para poder ter maiores incentivos. 

Por meio de parcerias com empresas que prestam serviços ao Poder Público, a 

lei poderá determinar o desconto em contas de energias e águas para as empresas que 

investirem no mecanismo CCGS, visando por meio desses descontos atrair 

investimentos para o setor. Poderá ainda ceder ou alugar áreas para a implementação 

deste mecanismo, concedendo descontos no aluguel da localidade ou mesmo isentando 

de pagamento de aluguel por um prazo curto de tempo até a empresa ter um retorno 

financeiro viável.  

Os incentivos também podem ser destinados a parcerias com Universidades 

públicas e privadas de todo o Brasil, com o intuito de estimular o desenvolvimento de 

novas tecnologias referente ao mecanismo de CCGS de modo a torná-las mais 

                                                 
254 CAMARA, George Augusto Batista. Fatores Condicionantes para o uso em Larga Escala das 

Tecnologias de Captura e Armazenamento Geológico de Dióxido de Carbono no Brasil e sua 

Aplicação no estado da Bahia. Escola Politécnica. Universidade Federal da Bahia – UFBA. 2012. 

Disponível em: 

<http://www.pei.ufba.br/novo/uploads/biblioteca/Tese_George_Camararevisada_apos_a_banca.pdf>. 

Acesso em: 12. maio. 2015, p. 106. 
255 Artigo 12, inciso 3, Alínea (b) – as partes incluídas no Anexo I podem utilizar as reduções certificadas 

de emissões, resultantes de tais atividades de projetos, para contribuir com o cumprimento de parte de 

seus compromissos quantificados de limitação de redução de emissões, assumidos no Artigo 3, como 

determinado pela Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. 
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economicamente viáveis e serem utilizadas pelas empresas nacionais ou estrangeiras 

que decidirem investir neste mecanismo. Com isso, o Brasil ganha por ter uma 

tecnologia nacional de alta eficiência e baixo custo e ainda concede emprego e renda 

para os profissionais do país, podendo ainda investir em qualificação profissional, além 

de investir no setor acadêmico de pesquisa e tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

Já resta consolidado a importância do mecanismo de sequestro geológico de 

carbono para a proteção do meio ambiente e para a manutenção do aquecimento da 

economia. Tanto é que outros países já utilizam há vários anos este mecanismo e com o 

intuito de conceder maior segurança jurídica a este mecanismo elaboraram marco 

regulatório, visando atrair investimentos para o setor e a preservação ambiental com a 

captura, transporte e armazenamento de CO2 em reservatórios adequados.  
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Nesta dissertação foi proposta uma estrutura regulatória para a captura, 

transporte e armazenamento de dióxido de carbono no Brasil. Essa estrutura inclui a 

necessidade de divulgação deste mecanismo, do estudo prévio de impacto ambiental, da 

competência legislativa, da criação de um órgão de fiscalização, das responsabilidades 

civil, penal, ambiental e administrativa dos responsáveis por danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, dos incentivos para atrair investidores e demais requisitos para a 

criação do marco regulatório no Brasil.  

O trabalho ainda trouxe uma apresentação da criação e desenvolvimento da 

indústria do petróleo no mundo e no Brasil, demonstrando a importância deste 

combustível para o desenvolvimento econômico do mundo como um todo, juntamente 

com um arcabouço da regulação do petróleo no Brasil, desde a descoberta do petróleo, 

passando pelo monopólio estatal na exploração e produção até chegar aos dias atuais, 

com a liberação para a participação de outras empresas, nacionais ou estrangeiras na 

exploração, produção, refino, transporte, distribuição e venda do petróleo. acrescenta-se 

a isso, alguns instrumento de proteção ambiental utilizados na indústria do petróleo 

contidos no ordenamento jurídico brasileiro, como o Estudo de Impacto ambiental 

(EIA) e o Licenciamento Ambiental, demonstrando que já existem mecanismos que 

contribuam para a mitigação da degradação ambiental no Brasil. 

O presente trabalho também demonstrou a crise ambiental vivida no mundo e as 

mudanças climáticas decorrentes do aumento da emissão de Gases do Efeito Estufa – 

GEE, apresentando ainda a preocupação internacional de alguns países, como o Japão, 

com o aumento da poluição, dando ênfase à Conferencia de Kyoto, realizada no Japão 

no ano de 1997, que criou o Protocolo de Kyoto e trouxe instrumentos e mecanismos 

capazes de contribuir para a mitigação da emissão de GEE. Dentre os mecanismos 

trazidos pelo Protocolo de Kyoto tem-se o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – 

MDL que permite a participação dos países em desenvolvimento no uso de tecnologias 

para frear o aumento da poluição no planeta. Dentre os MDL apresentados no Protocolo 

de Kyoto, tem-se o Sequestro Geológico de Carbono, que é caracterizado pela captura, 

transporte e armazenamento de CO2 em reservatórios adequados, sendo a regulação do 

mecanismo de sequestro geológico de carbono no Brasil o tema principal da dissertação. 

É demonstrada ainda a importância do crédito de carbono e do mercado de carbono para 

a utilização dos mecanismos apresentados anteriormente e a necessidade do 

desenvolvimento sustentável para o crescimento econômico, o bem estar social e a 

proteção ambiental. 
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Foi trazido, especificamente, o mecanismo de sequestro geológico de carbono, 

sua criação, seu marco legal e as suas características que compõem o seu objeto. É 

apresentado ainda, de forma detalhada, suas etapas de processamento, sendo elas a 

captura, o sequestro, o transporte e o armazenamento do CO2 em reservatórios 

apropriados, demonstrando como realmente funciona o mecanismo de sequestro 

geológico de carbono, servindo de informação para a criação do marco regulatório 

pretendido no Brasil. Para a criação da Lei Específica é necessário que o legislador 

conheça bem o mecanismo, sua utilização, seus benefícios, seus custos, dentre outras 

características. 

Tomando como parâmetro para o Brasil, foi estudado o marco regulatório do 

mecanismo de sequestro geológico de carbono de alguns países, como os Estados 

Unidos, o Canadá e a Austrália, que ao perceberem a importância deste mecanismo para 

a economia, para a sociedade e para o meio ambiente, trataram logo de desenvolver 

instrumentos e tecnologias que contribuíssem para a mitigação da emissão de CO2 na 

atmosfera. Assim, esses países estudados são exemplo a serem seguidos no que diz 

respeito à regulação do mecanismo de sequestro geológico de carbono, sendo que todos 

os três países citados no trabalho realizaram medidas para a criação da regulação do 

mecanismo, analisando sempre os setores econômico, social e ambiental, devendo o 

Brasil seguir as mesmas medidas. Por isso, analisando e comparando o marco 

regulatório desses três países é possível e necessária, a criação de um marco regulatório 

do sequestro geológico de carbono no Brasil, observando-se o que está descrito na 

Constituição Federal de 1988. 

O ponto central da dissertação é a abordagem sobre a regulação do mecanismo 

de sequestro geológico de carbono no Brasil,  contendo os requisitos necessários para a 

elaboração da lei específica que irá tratar do mecanismo de sequestro geológico de 

carbono no Brasil. É apresentado ao longo do trabalho quatro leis de âmbito estadual 

que já dispõe sobre este mecanismo, demonstrando que alguns Estados brasileiros já 

perceberam a importância deste mecanismo para o Brasil e decidiram criar condições 

para desenvolver o sequestro de carbono nos seus Estados, sendo eles, Mato Grosso do 

Sul, São Paulo, Acre e Paraíba. Elaborando um modelo de regulação para servir de 

parâmetro para os legisladores é demonstrado no trabalho a necessidade do Estudo 

prévio de Impacto Ambiental (EPIA), a competência para legislar sobre a 

implementação do mecanismo, a criação de um órgão fiscalizador com o intuito de 

fiscalizar todas as fases de desenvolvimento do mecanismo, as responsabilidades civil, 
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penal, ambiental e administrativa dos envolvidos em possíveis danos à sociedade ou ao 

meio ambiente na utilização de tal mecanismo e os incentivos fiscais e econômicos 

necessários para a participação das empresas públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras no desenvolvimento de tecnologias para a utilização do mecanismo, 

dispondo ainda sobre requisitos importantes para o aprimoramento do marco regulatório 

do mecanismo de sequestro geológico de carbono no Brasil.  

Para a criação de um marco regulatório para o desenvolvimento do mecanismo 

de sequestro geológico de carbono no Brasil necessita de apoio do Governo Federal e 

que o mesmo reúna esforços que visem a criação de programas estratégicos que sejam 

adaptados às políticas energéticas e ambientais existentes e aos recursos disponíveis, 

visando alcançar o desenvolvimento sustentável no país. O Governo Federal deve 

realizar ainda, por meio dos seus esforços a elevação da confiança pública por meio de 

divulgação e esclarecimentos sobre a utilização do mecanismo de sequestro geológico 

de carbono, investindo ainda na segurança no uso de tecnologias desenvolvidas para o 

uso do mecanismo e primando pela segurança jurídica dos contratos realizados para o 

desenvolvimento do mecanismo de sequestro geológico de carbono no Brasil, trazendo 

clareza nas regras expostas no marco regulatório. 

 Também é de suma importância a reunião de esforços por parte das indústrias, 

universidades, organizações não governamentais e de todos os demais agentes 

interessados, com o intuito de disseminar novas tecnologias para o mecanismo de 

sequestro geológico de carbono. Para isso, se faz necessário o investimentos nesses 

setores e a liberação de incentivos ficais para que as indústrias se interessem na criação 

e desenvolvimento de novas tecnologias para o mecanismo. Com relação às 

Universidades, tanto públicas como privadas, devem ser incentivadas com prêmios e 

bolsas de estudos, com o intuito de inserir alunos e professores na criação e 

desenvolvimento de novas tecnologias no que desrespeito ao mecanismo de sequestro 

geológico de carbono. 

 A participação das universidades é importante, uma vez que o custo da 

tecnologia atualmente é muito elevado, não havendo atrativos financeiros nem 

segurança de retorno do investimento realizado inicialmente, o que torna cada vez mais 

difícil encontrar pessoas e empresas interessadas em investir no desenvolvimento de 

tecnologia para o sequestro geológico de carbono. Deste modo, as universidades 

possuem o papel de criar e desenvolver tecnologias economicamente viáveis para o 

investimento dos empresários, sendo esta tecnologia de baixo custo e de alta 



136 

 

rentabilidade, além de proporcionar a mão de obra local, trazendo desenvolvimento 

tecnológico e econômico para o país. 

 Como apresentado, há várias leis estaduais que já promovem o desenvolvimento 

do mecanismo de sequestro geológico de carbono no Brasil, demonstrando a sua 

importância para o país. Contudo, é imprescindível que os debates sobre este 

mecanismo sejam ampliados, através de campanhas de caráter informativo sobre a 

minimização dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente provocados pela grande 

emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Por meio do fomento ao desenvolvimento 

de novas tecnologias, o novo marco regulatório visa minimizar os riscos potenciais 

diretos, incluindo os impactos no solo e no subsolo que podem vir a causar danos à 

saúde humana e ao meio ambiente, devendo trazer ainda meios de redução dos riscos 

potenciais indiretos, que por ventura venha a ocorrer por causa da exploração do 

mecanismo de sequestro geológico de carbono. 

 O marco regulatório ao qual se faz referência este trabalho visa abordar diversos 

critérios importantes para a economia, a sociedade e ao meio ambiente, sendo necessária 

a observação da avaliação das perspectivas econômicas, os aspectos sociais e a 

sustentabilidade ambiental. Esses três critérios devem nortear a criação e aplicação das 

leis que irão dispor sobre o sequestro geológico de carbono no Brasil. Acompanhando a 

esses critérios, válido se faz reforçar a importância do desenvolvimento sustentável para 

estimular a consciência e proteção ambiental, com a participação da sociedade e sem 

prejudicar o crescimento econômico do país. 

 O marco regulatório deverá conter os meios de captura, transporte e 

armazenamento do CO2, a responsabilidade do Estado e das empresas participantes por 

danos ao meio ambiente e a pessoas físicas e/ou jurídicas, juntamente com a realização 

de um estudo prévio de impacto ambiental, com o intuito de fornecer instrumentos 

adequados para o investimento no desenvolvimento deste mecanismo. Desta forma, 

sendo observadas as rigorosas exigências requisitadas pela lei específica, caberá  

às empresas interessadas e ao Estado, investir em estudos e medidas de controle e 

preservação ambiental, visando atender aos requisitos do desenvolvimento sustentável. 

 Seguindo este raciocínio o empresário que investir em um projeto de sequestro 

geológico de carbono sabe que envolverá riscos, cujas consequências são percebidas no 

custo do capital utilizado e no retorno do capital esperado. No caso específico, há ainda 

grandes incertezas de ordem técnicas, econômicas e políticas e os resultados podem não 

ser os esperados, fazendo com que atualmente este investimento se transforme em um 
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investimento de alto risco. Assim, o investimento em desenvolvimento de novas 

tecnologias é de suma importância para atrair investimento e trazer segurança 

econômica para os empresários interessados em investir neste mecanismo. 

 A regulação do mecanismo de sequestro geológico de carbono no Brasil se 

mostra necessário e urgente, de modo a representar um mecanismo ideal para países em 

desenvolvimento, considerando-se os seus benefícios aos setores da economia, da 

sociedade e do meio ambiente, que são considerados os vetores do mundo moderno, de 

acordo com o desenvolvimento sustentável. Levando-se em conta que outros países, 

como os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália já realizaram a regulação do 

mecanismo de CCGS em seus países, cabe ao Brasil também criar a regulação deste 

mecanismo, com o intuito de se desenvolver economicamente e proteger o meio 

ambiente, trazendo benefícios para toda a sociedade. 
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