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RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de analisar, com base nos documentos internacionais, em
especial o Acordo de Paris, bem como as metas de redução brasileiras, a exploração do pré-sal
e suas consequências na emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Uma nova realidade
mundial vem impulsionando grandes mudanças em todo o mundo, problemas ambientais não
são mais tratados como problemas isolados e limitados a um determinado território, ou região.
Passou a ser uma questão transfronterística que atrai interesse de todo o mundo. Assim,
visando promover um desenvolvimento econômico mais responsável e racional, entidades
internacionais passam a discutir formas que garantam sustentabilidade e bem-estar para esta
geração e para gerações futuras. Nesse contexto, o trabalho faz uma análise da importância
econômica da exploração do pré-sal para o Brasil, na nova conjuntura mundial, qual seja, o
desenvolvimento sustentável e a necessidade de novas alternativas energéticas, a fim de
possibilitar a redução de emissão de gases de efeito estufa e a mitigação dos efeitos das
mudanças climáticas. O estudo é inovador ao apresentar a importância estratégica da
exploração do pré-sal para o Brasil, como meio de promover um desenvolvimento econômico,
social e tecnológico, inclusive nas áreas energéticas, compatível com as metas de redução de
emissão de gases de efeito estufa apresentadas pelo Governo brasileiro. Na constituição do
trabalho, utilizamos o método descritivo quantitativo com técnica de pesquisa bibliográfica e
analítica.
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internacionais.

ABSTRACT
The present work has the objective of analyzing, based on the international documents, in
particular the Paris Agreement, as well as the Brazilian reduction targets, the exploration of
the pre-salt and its consequences on the emission of greenhouse gases in the atmosphere. A
new global reality has been driving major changes around the world, environmental problems
are no longer treated as isolated problems limited to a particular territory, or region. It has
become a cross-border issue that attracts interest from around the world. Thus, in order to
promote a more responsible and rational economic development, international entities begin
to discuss ways that guarantee sustainability and well-being for this generation and for future
generations. In this context, the paper analyzes the economic importance of pre-salt
exploration for Brazil, in the new world scenario, namely, sustainable development and the
need for new energy alternatives, in order to reduce the emission of gases and mitigating the
effects of climate change. The study is innovative in presenting the strategic importance of
pre-salt exploration to Brazil, as a means of promoting economic, social and technological
development, including in the energy areas, consistent with the greenhouse gas emission
reduction targets presented by the Brazilian Government. In the constitution of the work, we
used the quantitative descriptive method with a bibliographical and analytical research
technique.
Keywords: Pre-salt. Continental shelf. International documents. Sustainable development.
Greenhouse gas emissions.
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INTRODUÇÃO
Os mares e oceanos sempre foram um meio de desenvolvimento econômico e social,
seja em razão do comércio, pelas descobertas de novos territórios ou pela exploração das
riquezas naturais. Com o passar do tempo, tornou-se necessária uma legislação internacional
que tratasse sobre o direito dos mares e oceanos, bem como da exploração dessas áreas.
Após muita discussão sobre o tema, a comunidade internacional, em 1994, contando
com a participação da maioria dos países ocidentais, aprovou a Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar, também conhecida como Convenção de Montego Bay (1982),
promulgada pelo Brasil, por meio do Decreto nº 99.165, desde de 1990. Surge, assim, um
documento internacional contendo as diretrizes que definem e resguardam os espaços
marítimos, identificando o mar territorial, zona contígua, plataforma continental, zona
econômica exclusiva e, ainda, o alto mar.
A existência de um documento que normatize a exploração nos mares e oceanos é de
inquestionável importância haja vista o grande interesse dos Estados, costeiros ou não, na
exploração dessas áreas, tendo em vista as grandes riquezas naturais nelas encontradas.
Nesse contexto, este trabalho apresenta algumas questões surgidas após a Convenção
de Montego Bay, apresentando uma breve análise sobre a soberania, e o direito de exploração
do leito do mar e seu subsolo, assim como estudos relacionados ao tema.
O foco da abordagem será especialmente a Plataforma Continental, onde se encontra
o pré-sal, e a possibilidade da expansão dos seus limites além das 200 milhas náuticas, de
forma a possibilitar um aumento da exploração de riquezas naturais e a implementação de
políticas de incentivo nas áreas econômicas e sociais.
A reserva do pré-sal brasileiro está localizada no litoral que se estende entre os
estados do Espírito Santo até Santa Catarina, e sua exploração vem provocando um aumento
da produção do petróleo brasileiro e, consequentemente, mudança na balança comercial,
tornando o Brasil um dos principais produtores de petróleo do mundo.
O trabalho se propõe a fazer uma análise sobre a evolução legislativa da exploração
do petróleo, a partir da Constituição brasileira de 1934, até os dias atuais, tratando do
monopólio brasileiro até a necessidade da flexibilização comercial.
Com base em dados levantados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustível, será apresentada uma análise da conjuntura de produção de petróleo
brasileiro, demonstrando assim, a importância comercial desse produto na economia.
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Na esteira dessa discussão, a preocupação com a qualidade do meio ambiente em
razão da produção e consumo irracionais também merecerá tratamento especial, na nova
perspectiva internacional quanto ao desenvolvimento e à proteção ambiental, de forma a
assegurar sustentabilidade para a atual geração e para as futuras.
Como marco, nesta pesquisa, será abordada a Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente Humano, realizada na cidade de Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972, a
partir da qual a sociedade internacional passou a buscar um desenvolvimento mais racional e
responsável, passando a compreender que os recursos naturais são finitos, e, portanto, devem
ser preservados. Foi a partir desse momento que começou a surgir uma maior e mais
abrangente conscientização ambiental e uma preocupação com o desenvolvimento sustentável
e a necessidade da cooperação entre os Estados para preservação do meio ambiente.
Essa conferência em Estocolmo, que teve com foco a ideia do desenvolvimento
sustentável e da cooperação entre os Estados para promover um bem-estar social e ambiental
mundial, impulsionou novos encontros internacionais e novos programas internacionais, como
a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA –, a Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de
Janeiro, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que estabelece
normas para redução de lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera, a Conferência das
Partes, o protocolo de Quioto e o Acordo de Paris.
O Brasil é país signatário de diversos documentos internacionais, que visam à
preservação e proteção ambiental, bem como ao desenvolvimento sustentável e à cooperação
entre os Estados. Entre esses documentos, está o próprio Tratado de Estocolmo e o Acordo de
Paris, para o qual o Brasil enviou para a Contribuição Nacionalmente Determinada – NDC –
metas para a redução de emissão absoluta de gases de efeito estufa, para 2025 e 2030.
Surge, nesse contexto, a situação-problema que será tratada neste trabalho: A
exploração do pré-sal impedirá o Brasil de cumprir as normas internacionais sobre a redução
de emissão de gases de efeito estufa?
O tema central, pois, é a análise da importância econômica da exploração do pré-sal
para o Brasil, em contraponto às metas apresentadas pelo país para redução de emissão de
gases de efeito estufa no ar numa conjuntura em que o desenvolvimento sustentável e a
cooperação entre os Estados tornaram-se assuntos de importância inquestionável.
Na intenção de apresentar algumas soluções para o problema, serão analisadas
questões como a produção de petróleo brasileira, as emissões de gases de efeito estufa e
estimativas futuras, o desenvolvimento sustentável e cooperação entre os Estados, como
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princípios internacionais do meio ambiente, a busca de novas fontes energéticas e o incentivo
a novas tecnologias pelas empresas petrolíferas.
Como hipótese, toma-se a necessidade de uma política pública responsável e
racional, na qual os interesses econômicos não sejam priorizados em detrimento dos interesses
ambientais, de forma que as as benécias da exploração do pré-sal sirvam para fomentar o
incentivo a pesquisas possibilitando o desenvolvimento de novas tecnologias energéticas e a
redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.
A justificativa na qual se embasa este trabalho é a intenção nele demonstrada de
expungir a ideia de que a exploração do pré-sal prejudicará o Brasil no cumprimento das suas
metas na redução de gases de efeito estufa, já que, a emissão desses gases é maior em outros
setores, como a agricultura, e em razão do desmatamento de floresta. Outro ponto a valorar é
a exploração do pré-sal como atividade de grande importância econômica e a possibilidade
de investimentos em setores como tecnologia, educação, saúde, energias, entre outros.
Para alcançar o objetivo proposto, utilizamos o método descritivo quantitativo com
técnica de pesquisa bibliográfica e analítica.

Como referencial teórico, recorre-se a

QUINTANS (2015) e PADILHA (2010), que vão tratar respectivamente sobre o Direito do

Petróleo e Fundamentos Constitucionais do Direito do Meio Ambiente. O Tratado de
Estocolmo é aqui considerado um marco temporal que suscitou, de forma global, a discussão
sobre a preocupação com a qualidade do meio ambiente para a geração atual e para as futuras
gerações promovendo discussões sobre os efeitos da mudança do clima e a busca pela redução
na emissão dos gases de efeito estufa, principalmente após o Acordo de Paris, que, ao nosso
ver, nada mais é que desdobramento da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano.
Alguns apontamentos e vicissitudes sobre a busca na redução da emissão de efeito
estufa e a exploração do pré-sal também serão aqui apresentados. Primeiramente com uma
análise sobre a importância da existência do Direito do Mar, de Montego Bay, e alguns
questionamentos sobre o tema. Em seguida, com uma abordagem sobre a evolução legislativa
do petróleo brasileiro e a descoberta do pré-sal e, por último, com uma análise, orientada pela
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de documentos
internacionais que intensificaram a proteção do meio ambiente e a busca pela redução da
emissão de GEE no ar. Também serão mostrados os efeitos desses documentos no
ordenamento interno brasileiro. Por fim, o trabalho faz uma análise da emissão de gases de
efeito estufa em diferentes setores e atividades brasileiros e apresenta a importância
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econômica da exploração do petróleo brasileiro, em especial do pré-sal, bem como os
resultados positivos de diferentes programas e setores brasileiros.
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1 DIREITOS DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS NATURAIS DA
PLATAFORMA CONTINENTAL

Os mares e oceanos sempre foram um meio de desenvolvimento econômico e social,
seja em razão do comércio, pelas descobertas de novos territórios ou pela exploração das
riquezas naturais, como a pesca. Com o passar dos tempos, a evolução tecnológica
possibilitou um avanço na exploração dos recursos naturais não só no leito dos mares, mas
também nos seus subsolos, mantendo-se até hoje como um importante meio de
desenvolvimento econômico, científico e natural para o mundo, principalmente para os países
costeiros.
Inexoravelmente, a importância dos mares e oceanos é facilmente percebida ao
analisar a sua dimensão física, que ocupa cerca de 71% da superfície da Terra, área que se
torna ainda maior considerando a extensão verticalmente, onde guarda uma enorme riqueza
natural.
Ao longo dos tempos, os Estados passaram a defender uma jurisdição exclusiva dos
mares e oceanos e, a partir do início do século XX, é crescente o interesse em uma norma
internacional para estabelecer regras sobre as áreas costeiras, bem como em uma jurisdição
aplicada à exploração no alto-mar, de ordem territorial, econômica, militar ou científica.
O surgimento do regime jurídico internacional, quanto à normatização das áreas
oceânica e seus subsolos pode ser dividido em três momentos : primeiramente contou-se com
o princípio da liberdade dos mares, não existindo obstáculos aos Estados para utilização das
áreas adjacentes ao território nacional; depois, passou-se a discutir as implicações da
liberdade e a ausência de legislação internacional sobre a exploração dos mares, cogitando-se
a possibilidade da perda de jurisdição de países costeiros em razão da evolução tecnológica;
por fim, surge a promulgação, em 1982, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar.
As discussões sobre um regulamento que pudesse normatizar, ou ao menos
apresentar diretrizes sobre o direito do mar, duraram anos e, até hoje, há questões pontuais
não analisadas e reanalisadas. Tratativas para unificação mundial de normatização dos
espaços marítimos foram ocorrendo ao longo dos anos. Em 1958, em Genebra, ocorreu,
durante a I Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a primeira tentativa de se
obter uma normatização unificada regulamentadora dos espaços marítimos, embora não tenha
sido possível alcançar os objetivos propostos.
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A II Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em 1960, também na
cidade de Genebra, não possibilitou, outrossim, o cumprimento dos objetivos almejados, o
que demandou uma nova abordagem de propostas.
Após nove anos de tratativas, iniciadas em 1973 pela III Conferência das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar, realiza-se, em 1982, na cidade de Montego Bay, na Jamaica, a
Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, considerada como a Constituição das
Nações Unidas sobre o direito do Mar, que passou a regulamentar as normas internacionais
sobre o direito do mar.
Nesse documento, ficou estabelecido como patrimônio comum da humanidade o
leito do mar, os fundos marinhos e seu subsolo localizados além dos limites do espaço
soberano dos Estados. Também ficaram estabelecidas as benesses da exploração dos recursos
minerais nas áreas. Ressalvaram-se, porém, a soberania e a jurisdição dos Estados costeiros
até o limite da plataforma continental.
No entanto, somente em 1994, após muitas discussões, foi possível se chegar a um
consenso e, contando com a participação da maioria dos países ocidentais, a Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também conhecida como Convenção de Montego Bay
(1982), é ratificada.
A Convenção de Montego Bay estabeleceu algumas normatizações que definem e
resguardam os espaços marítimos, tratando, assim, sobre o mar territorial, zona contígua,
plataforma continental, zona econômica exclusiva e, ainda, o alto mar.
A Convenção garantiu características universais ao Direito do Mar e contribuiu para
uma sistematização dos direitos e deveres dos países signatários, por meio de 320 artigos,
distribuídos em 17 partes e 9 anexos.
O Brasil, por sua vez, assinou a CNUDM em 1982 e ratificou em 1988. Seguindo as
orientações na Convenção de Montego Bay (1982), sancionou a Lei n. 8.617/93 (BRASIL),
que passa a dispor sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva (ZEE)
e a plataforma continental brasileira.
1.1. Os espaços marítimos e a soberania de exploração
Após a Primeira Guerra Mundial esforços internacionais foram ganhando força quanto
à necessidade de normatizar a exploração nos oceanos, já que crescia o interesse da
comunidade internacional na exploração das riquezas minerais nos subsolos dos oceanos.
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Com base nas normas internacionais das nações Unidas, a CNUDM (1982), o Brasil
instituiu em seu ordenamento jurídico normas internas que regulamentam os espaços
marítimos.
A Constituição Federal (1988), em seu artigo 20, estabelece como bens da União os
recursos naturais da plataforma continental e zona de economia exclusiva e o mar territorial –
áreas de soberania nacional, portanto.
A Lei 8.617/1993, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Convenção das Nações
Unidas sobre Direito do Mar (1982), dispõe sobre o que é o mar territorial, a zona contígua, a
zona econômica exclusiva e a plataforma continental, definindo como mar territorial a faixa
de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral
continental e insular. Nos lugares onde a costa apresenta recortes profundos e reentrâncias ou
em que exista uma franja de ilhas ao longo da costa na sua proximidade imediata, será
adotado método das linhas de base retas, ligando pontos apropriados para o traçado da linha
de base, a partir da qual será medida a extensão do mar territorial. Zona contígua é a faixa que
se estende das 12 milhas às 24 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que
servem para medir a largura do mar territorial. Zona econômica exclusiva compreende a faixa
que se estende das 12 milhas às 200 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que
servem para medir a largura do mar territorial. Nesse espaço, o Brasil tem soberania para fins
exploratórios e gestão de recursos naturais, seja no leito do mar ou no subsolo. Tem também
jurisdição de direito exclusivo para regulamentar normas que regem a exploração na ZEE.
Plataforma continental é a área correspondente ao leito e ao subsolo das áreas submarinas que
se estendem além do mar territorial, até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas
base, sendo fixada de conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 76 da Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (QUINTANS, 2015, p. 65 - 67).
Importante destacar que os espaços marítimos nos quais o Brasil tem jurisdição não se
confundem com o território nacional, tendo em vista o conceito de soberania1.Nesse ponto,
faz-se necessário apresentar uma breve análise sobre a questão de soberania para que se possa
melhor analisar as questões posteriores sobre o direito de exploração e estudo do leito do mar
e seu subsolo.
A ideia não é estudar os conceitos de soberania e suas doutrinas, tampouco a
existência ou não do seu declínio, nos dias atuais, mas tão somente esclarecer alguns pontos

A soberania de um Estado, revela seu maior poder, e segundo Bonavides, a soberania se divide em duas,
interna e externa. A primeira como sendo o poder do Estado sobre o território e a população; a segunda é a
manifestação independente do poder do estado perante outros estados (BONAVIDES, 2014, p.119).
1
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para que se possa melhor compreender algumas questões sobre o Direito do Mar e sua
vinculação aos países signatários – a CNUDM (1982).
Beirão (2018), ao tratar sobre o assunto, destaca o autor Jean Bodin, que defendia a
soberania como um poder perpétuo e ilimitado, ou seja, um poder que tem como únicas
limitações a lei divina e a lei natural. A soberania é, para ele, absoluta dentro dos limites
estabelecidos por essas leis. O “poder absoluto” de Bodin está relacionado à sua crença na
necessidade de concentrar o poder totalmente nas mãos do governante; o poder soberano só
existe quando o povo se despoja do seu poder soberano e o transfere inteiramente ao
governante. Sendo o poder conferido ao soberano o reflexo do poder divino, os súditos devem
obediência ao seu soberano (BEIRÃO, 2018, p. 106).
A ideia de soberania é constantemente estudada e questionada, bem como sua
efetividade nos dias atuais. No entanto, pode-se dizer, de forma rasa e inicial, que a soberania
é a externação do poder do Estado sobre seu território, nação e estados estrangeiros.
Bonavides busca esclarecer melhor esta ideia:
Com a expressão soberania do estado busca-se sobretudo assinalar a preeminência
do grupo político – o Estado, seu ascendente hierárquico – sobre os demais grupos
sociais internos ou externos com os quais se defronta e afirma a cada passo, e que
são do ponto de vista interno comunidades humanas como a igreja, a escola, a
família, etc., e do ponto de vista externo a comunidade internacional.
A soberania do Estado diz respeito por consequência à questão dos elementos e
características do poder estatal que o distinguem, consoante assinalamos, dos demais
poderes e instituições sociais. (BONAVIDES, 2014, p. 137).

Ao longo dos séculos, no entanto, o conceito de soberania foi ganhando novos
contornos, principalmente em razão de novas políticas internacionais que impuseram um
estudo para expansão do conceito. Nessa expansão do conceito de soberania, apresenta-se a
ideia de “soberania no mar”, advinda com os contornos estabelecidos pela Convenção da
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o que gerou calorosas discussões no âmbito jurídico.
Beirão (2018, p. 114) destaca que a CNUDM, ao estabelecer em seu artigo 2º que “A
soberania do Estado costeiro se estende além do seu território e das aguas interiores[...] a uma
zona de mar adjacente designada pelo nome de mar territorial”, demonstra estabelecer uma
distinção entre o conceito de soberania existente entre as terras emersas e o mar territorial.
Caso não houvesse o interesse em estabelecer diferenças essa diferença, bastaria determinar
que o mar era parte integrante do território nacional dos países costeiros.
Verifica-se, assim, uma distinção entre mar territorial e território nacional, uma vez
que este possui uma soberania completa, com base nos conceitos balizadores da soberania; o
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mar territorial, por sua vez, está submetido a um acordo internacional, qual seja, a Convenção
das Nações Unidas sobre Direito do Mar, tanto no que diz respeito aos limites de sua extensão
quanto à própria jurisdição que cabe ao Estado costeiro.
A Convenção, em seu artigo 2º, estabelece que os Estados Costeiros têm soberania
além do território nacional, estendendo-se ao mar territorial. A Convenção, porém, é que
estabelece, em seus artigos 3º, 5º e 7º, a dimensão do mar territorial a ser considerado pelos
Estados Costeiros.
Outra questão que afasta a equidade da soberania existente no território nacional e o
mar territorial é o acesso de estrangeiros a esses territórios, pois, no território nacional,
nenhum estrangeiro tem acesso sem a anuência do Estado. No entanto, a CNUDM, mesmo
declarando a soberania do estado costeiro nesse território, prevê exceções, como direito da
passagem inocente2 pelos estados estrangeiros, previsto nos artigos 17 e 19 da referida
Convenção internacional.
Observa-se que a Convenção não só apresenta uma orientação de conduta aos Estados
Costeiros, mas também, estabelece diretrizes a serem seguidas, normas que foram
promulgadas pelo decreto 99.165/1990, posteriormente revogado pelo Decreto 99.263/1990,
que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto de 5 de setembro de 2001.
A Zona de Econômica Exclusiva (ZEE) é tratada pela Convenção, basicamente, pelos
artigos 55 a 58, os quais estabelecem que sua extensão vai além do mar territorial, não
ultrapassando a 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura
do mar territorial. O artigo 56 da Convenção, estabelece a soberania do estado Costeiro para
fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, do leito do
mar e subsolo, bem como o direito para exploração e aproveitamento da zona para fins
econômicos, como a produção de energia.
Verifica-se que a soberania, nesse caso, é expressamente limitada para fins de
exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, uma vez que o
artigo 58 da Convenção estabelece direitos a países, costeiros ou não, de navegação e
sobrevoo e de colocação de cabos e dutos submarinos, obedecendo a diretrizes da própria
convenção; ademais, o artigo 73 institui a abrangência da jurisdição do estado Costeiro na
regulação e execução de leis.
2

Art. 17.1 _ Passagem significa a navegação pelo mar territorial com o fim de:
a) atravessar esse mar sem penetrar nas águas interiores nem fazer escala num ancoradouro ou instalação
portuária situada fora das águas interiores;
b) dirigir-se para as águas interiores ou delas sair ou fazer escala num desses ancoradouros ou instalações
portuárias.
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Beirão chama a atenção ainda para o fato da CNUDM apresentar, em seu artigo 56, a
expressão “direitos de soberania”, apresentando, assim uma inovação no que se refere ao
conceito de soberania estatal ratione materiae, designando, pois, de forma taxativa os limites
dos direitos de soberania, restringindo inclusive interpretações ao tema (2018, p. 115 - 116).
Almeida (2008) destaca ainda o caráter sui generis do regime jurídico da ZEE, uma
vez que a Convenção, em muitos dos casos, retém as regras previstas em outros dispositivos,
conforme determina o artigo 58.
Não obstante os direitos concernentes à ZEE, é interessante notar que os regimes
sobre o leito do mar e subsolo contidos na ZEE, bem como as atividades
relacionadas com a “investigação científica marinha” e a “proteção e preservação do
meio marinho”, são regulados pelas Partes VI (Plataforma Continental), XII
(Proteção e Preservação do Meio Marinho) e XIII (Investigação Científica Marinha)
da Convenção, respectivamente.
O mais importante, porém, é destacar que a ZEE possui um regime jurídico sui
generis, de modo que em diversas situações é remetido ao regime do alto-mar, como
no caso do § 2º do Art. 58 da Convenção, que reúne em um curto e sutil dispositivo
uma enorme gama de direitos e princípios, contidos nos Arts. 88 a 115. (ALMEIDA,
2008, p. 10)

No que tange a plataforma continental, considera-se, em linhas gerais, que se trata de
uma faixa adjacente do mar que engloba o mar territorial e a zona economia exclusiva,
conforme definição que consta do no artigo 76 da CNUDM:
Definição da Plataforma Continental
1. A plataforma continental de um Estado costeiro compreende o leito e o subsolo
das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a
extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até ao bordo exterior
da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de
base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo
exterior da margem continental não atinja essa distância.

Deve-se saber que o conceito jurídico da plataforma continental ultrapassa o limite
geológico, pois, na concepção geológica, a plataforma continental se limita a um
prolongamento do continente no fundo do mar, caracterizado por uma variação gradativa de
inclinação, de baixa profundidade, estendendo-se até produzir uma súbita inclinação.
(MACHADO, 2015, p. 24-25).
Ao tratar da exploração da plataforma, a CNUDM (1982) estabeleceu a soberania do
Estado costeiro, o que implica que que nenhum outro Estado pode explorar a plataforma sem
a autorização daquele, e os direitos deste são “independentes de sua ocupação, real ou fictícia,
ou de qualquer declaração expressa”. (MACHADO, 2015, p. 60).
No entanto, cabe ressaltar que o direito do estado costeiro está exclusivamente
relacionado à exploração e aproveitamento dos recursos naturais. Ele não tem direitos de
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soberania para fins de conservação e gestão dos recursos naturais, nem jurisdição sobre
colocação de cabos e dutos submarinos, ou proteção e preservação do meio marinho, inclusive
no que tange a direitos de navegação de outros Estados, estabelecidos na CNUDM3. Isso
demonstra uma certa limitação da soberania, ou seja, desvirtua a ideia de soberania clássica.
O CNUDM (1982) também estabelece as limitações de alcance da plataforma
continental, que pode ultrapassar 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se
mede a largura do mar territorial. Destaca-se que o limite da plataforma passa a ser a
utilização de diferentes variáveis pelo Estado costeiro, prevista na CNUDM. Tendo em vista a
complexidade do traçado da plataforma além das 200 milhas, bem como a preocupação de
evitar interpretações contraditórias nos critérios do artigo 76, cria-se a Comissão de Limites
da Plataforma Continental (CLPC), que tem, entre outras funções, a de examinar os dados e
informações apresentados pelos Estados costeiros sobre os limites exteriores da plataforma
continental e formular recomendações de conformidade com o artigo 76 (CNUDM, 1982)
(MACHADO, 2015, p. 68).
Cabe ainda destacar que muito se discutiu sobre a possível assimilação do regime da
plataforma continental ao da ZEE, já que, para alguns, a distinção entre elas seria
desnecessária nos trechos aquém das duzentas milhas, por haver uma sobreposição espacial de
regimes. No entanto, Zanella (2017, p. 303) destaca que essa assimilação não seria possível,
por existirem nítidas diferenças entre os espaços: a ZEE é opcional, enquanto os direitos de
3

Artigo 78 – Regime jurídico das águas e do espaço aéreo sobrejacentes e direitos e liberdades de outros Estados
1. Os direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental não afetam o regime jurídico das águas
sobrejacentes ou do espaço aéreo acima dessas águas.
2. O exercício dos direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental não deve afetar a navegação ou
outros direitos e liberdades dos demais Estados, previstos na presente Convenção, nem ter como resultado uma
ingerência injustificada neles.
Artigo 79 – Cabos e dutos submarinos na plataforma continental
1. Todos os Estados têm o direito de colocar cabos e dutos submarinos na plataforma continental de
conformidade com as disposições do presente artigo.
2. Sob reserva do seu direito de tomar medidas razoáveis para a exploração da plataforma continental, o
aproveitamento dos seus recursos naturais e a prevenção, redução e controle da poluição causada por dutos, o
Estado costeiro não pode impedir a colocação ou a manutenção dos referidos cabos ou dutos.
3. O traçado da linha para a colocação de tais dutos na plataforma continental fica sujeito ao consentimento do
Estado costeiro.
4. Nenhuma das disposições da presente parte afeta o direito do Estado costeiro de estabelecer condições para os
cabos e dutos que penetrem no seu território ou no seu mar territorial, nem a sua jurisdição sobre os cabos e
dutos construídos ou utilizados em relação com a exploração da sua plataforma continental ou com o
aproveitamento dos seus recursos, ou com o funcionamento de ilhas artificiais, instalações e estruturas sob sua
jurisdição.
Artigo 80 – Ilhas artificiais, instalações e estruturas na plataforma continental
O artigo 60 aplica-se, mutatis mutandis, às ilhas artificiais, instalações e estruturas sobre a plataforma
continental.
Artigo 81 – Perfurações na plataforma continental. O Estado costeiro terá o direito exclusivo de autorizar e
regulamentar as perfurações na plataforma continental, quaisquer que sejam os fins.
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exploração e aproveitamento dos recursos da plataforma continental são exclusivos e
independentes de qualquer declaração; a plataforma continental pode se estender além das
200 milhas, enquanto a ZEE não tem essa possibilidade; a ZEE pode abranger os recursos
naturais da coluna d’agua, o que não se aplica ao regime da plataforma continental.
A definição de Área, é apresentada no artigo 1º como sendo o leito do mar, os fundos
marinhos e seus subsolos além dos limites da jurisdição nacional, ou seja, a Área fica além da
plataforma continental dos Estados costeiros, sendo considerada patrimônio comum da
humanidade, conforme artigo 156 da Convenção. É administrada pela Autoridade
Internacional dos Fundos Marinhos.
Verifica-se, assim, a existência de uma complexa situação, qual seja, a delimitação de
cada zona marítima, pois, ao contrário do que parece, a questão da definição e conceitos
relacionados ao direito do mar suscita grandes discussões, em razão de fatores políticos,
jurídicos, técnicos e até mesmo cultural.
1.2 A Plataforma Continental
Conforme aludido anteriormente, a Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar
(1982), em seu artigo 76, conceitua o que viria a ser a Plataforma Continental, como sendo a
área submersa adjacente à zona do mar territorial e compreendendo o leio e o subsolo das
áreas submarinas, até o limite exterior da margem continental, ou até uma distância de 200
milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial.
Destaca-se que a área da plataforma coincide com a zona econômica exclusiva, a qual
se aplica à lâmina d’água e aos recursos biológicos nela existentes. No que se refere á
plataforma continental, serão considerados o solo e subsolo marinhos e seus recursos
minerais.
Por outro lado, importante destacar que a natureza jurídica da Plataforma Continental
é própria e exclusiva, não se confundindo com nenhum outro espaço marítimo. A soberania
existente no Mar Territorial não se confunde com o direito de soberania, a pertence à
Plataforma Continental, para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus recursos
naturais, estabelecidos no artigo 77. A natureza jurídica estaria ligada também ao princípio da
exclusividade e da independência. Assim, caso o Estado não explore seus recursos naturais na
plataforma, ninguém pode empreender a atividade sem seu expresso consentimento até as 200
milhas. A natureza jurídica da plataforma continental não é de mera fruição, como na ZEE,
onde os direitos não são exercidos sobre as águas, mas sobre os recursos naturais nela
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existentes; na plataforma continental, os direitos recaem sobre o leito e subsolo, além dos
recursos vivos e não vivos (Zanella, 2017, p. 302 – 303).
A CNUDM, em seu artigo 77, § 1º, atribui ao estado costeiro soberania para explorar
os recursos situados nas águas, solo e subsolo – recursos minerais e naturais. Rassalta-se que
o parágrafo 3 do artigo 77 da CNUDM reserva aos estados costeiros o direito sobre a
plataforma continental independentes da sua ocupação, real ou fictícia, ou de qualquer
declaração expressa, devendo considerar a plataforma continental como o prolongamento do
território nacional, guardadas suas particularidades, conforme já mencionado.
No entanto, destaca-se que o direito atribuído aos Estados costeiros é limitado,
existente apenas para efeito de exploração. A exploração desse espaço será exercida de forma
facultativa pelo Estado, e a exploração de terceiros só será permitida mediante autorização do
Estado, independentemente do fato de o Estado estar ou não explorando o espaço, conforme
previsto pelo artigo 77, nº 3 da CNUDM. O regime da plataforma continental, por sua vez,
não impede o voo e navegação de terceiros, imperando nessa área a liberdade de navegação e
voo.
Zanella (2017, p. 305 – 311), ao tratar da natureza jurídica da plataforma continental,
também destaca a instalação de cabos e tubos submarinos que, em regra, podem ser instalados
por qualquer Estado. No entanto, essa liberdade passou a ser limitada, podendo os Estados
costeiros interferir nessas instalações em caso de poluição ou outro fator que prejudique sua
exploração na plataforma continental. Os traçados da tubulação ficam sujeitos à aprovação do
estado Costeiro, e os Estados devem ter em devida conta os cabos ou dutos já instalados. O
autor ainda destaca a sistematização dos direitos e deveres da Plataforma Continental quanto à
construção de ilhas artificiais ou estruturas, caso em se faz necessária a autorização do Estado
Costeiro, uma vez que o artigo 80 remete-se às regras previstas pelo artigo 60, que, por sua
vez, estabelece que o Estado costeiro tem o direito exclusivo de construir, autorizar e
regulamenta a construção, operação e utilização de ilhas artificiais, com finalidade econômica
ou não. Ficou ainda assegurado aos Estados costeiros o direito exclusivo de escavação e
perfuração.
Ainda quanto à relativização da soberania prevista para os Estados costeiros na
plataforma continental, destaca-se o objetivo de investigação científica. Nos termos do artigo
246 da Convenção (1982), os Estados costeiros têm o direito de regular, autorizar e realizar
investigação científica marinha, mas devem sempre autorizar terceiros a realizar trabalhos
científicos

nesses

espaços.

No

entanto,

os

Estados

ribeirinhos

podem

negar

discricionariamente a autorização desses trabalhos quando eles influenciarem diretamente na
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exploração e aproveitamento de recursos naturais vivos e não vivos, quando perfurações
implicarem ações nocivas ao meio marinho, quando implicar em construções fluviais
estabelecidas pelo artigo 60 e 80 ou quando as informações previstas pelo artigo 248 forem
inexatas ou se o interessado tiver pendências com o Estado costeiro.
Cabe destacar que a Convenção, em seu artigo 82, estabelece um pagamento
compensatório do Estado costeiro para exploração além das 200 milhas marítimas ou, melhor
dizendo, dos fundos marinhos além da Plataforma Continental, devendo esse pagamento ser
feito à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos4, anualmente após os primeiros cinco
anos de produção, considerando toda a produção nesse período, a uma taxa de 1% dessa
produção total, aumentando de forma gradativa até o décimo segundo ano. Após esse período,
a taxa será fixa de 7% da produção.
A Convenção estabelece, ainda, no seu artigo 76, inciso 9, a possibilidade de o Estado
costeiro requerer o aumento da sua plataforma Continental, além das 200 milhas, mediante
solicitação à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU, por meio de estudos
científicos e técnicos, que justifiquem a pretensão requerida.
A possibilidade da expansão dos limites da Plataforma Continental além das 200
milhas náuticas, sem dúvida, possibilita a esses países novas descobertas, favorecendo um
aumento da exploração de riquezas naturais, e, por efeito, maior implemento das políticas de
incentivo nas áreas econômicas e sociais.
Destaca-se que para delimitar a plataforma continental, seja ela estendida ou não, sua
extensão será influenciada pela largura do mar territorial, utilizando como limitador a margem
Continental5, prevista no artigo 76, § 3º, marcando, assim, a transição entre o continente e o
subsolo e solo do mar, conforme demonstrado na Figura 1. Destaca-se, mais uma vez, que as
definições e conceitos relativos à plataforma continental, estabelecidos pela CNUDM, em
nada se respaldam nos conceitos e definições geológicas.

4

Criada pela Convenção das Nações Unidades de Direito do Mar e está prevista no artigo 156, cujo objetivo
principal é administrar a exploração e o aproveitamento da Área, considerado patrimônio comum da
humanidade.
5
3. A margem continental compreende o prolongamento submerso da massa terrestre do Estado costeiro e é
constituída pelo leito e subsolo da plataforma continental, pelo talude e pela elevação continental. Não
compreende nem os grandes fundos oceânicos, com as suas cristas oceânicas, nem o seu subsolo.
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Figura 1 – Limites Marítimos

Fonte: SOUZA JÙNIOR; ROSA; SIMÕES (2016, p.4)

O parágrafo 8º do artigo 76 estabelece a competência da Comissão de Limites da
Plataforma Continental (CLPC) como órgão técnico para analisar as propostas submetidas
para requerer a extensão da plataforma Continental. Não há, vale dizer, limitação para
apresentação de nova proposta ou pedido de revisão ao parecer da Comissão, pois o que ficou
estabelecido pela CNUDM pelo artigo 4º do Anexo II é que os Estados Costeiros signatários
têm um prazo de dez anos, contados da entrada em vigor da Convenção, para apresentar
pedido de extensão.
Apesar da existência do direito de soberania para exploração dos recursos naturais na
plataforma continental, destaca-se a necessidade do endosso da CLPC ao tratar da expansão
da plataforma continental, uma vez que, ao estender esse limite, a plataforma continental se
apropriará de um espaço considerado patrimônio comum da humanidade.
More (2014) destaca que cabe aos Estados Costeiros apresentar comprovação à CLPC
que a extensão do seu território ultrapassa a distância de 200 milhas náuticas, conforme
previsão do artigo 76, ponto 4, alínea a da CNUDM:
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Se o Estado costeiro conseguir demonstrar à CLPC que a extensão natural de seu
território para a fronteira externa da margem continental ultrapassa a distância de
200 milhas náuticas das linhas de base [artigo 76, parágrafo 4, (a), então a
plataforma continental pode ser estendida para além deste limite, respeitando os
critérios geológicos determinados nos parágrafos 4 a 6 do artigo 76 da CNUDM, de
acordo com quatro regras: duas regras positivas, também chamadas de “fórmulas”, e
duas regras de restrição. Esta demonstração é chamada nas Diretrizes “teste de
pertença” 10 (CLCS 1999, parágrafo 2.2), que não é mencionado na UNCLOS, nem
em seu Anexo II, mas é reconhecido e admitido pelo Estado costeiro como regra
processual aplicável na apresentação para a extensão da plataforma continental. As
fórmulas que permitem a extensão da plataforma continental para além das 200
milhas náuticas dependem da determinação do chamado pé de encosta (Jeck et al.
2012), um termo de geologia definido pelos pontos de “mudança máxima no
gradiente, ”, conforme determinado pelo parágrafo 4 (b), artigo 76 da UNCLOS. É
responsabilidade do Estado costeiro demonstrar na sua apresentação a posição do
sopé da encosta, a partir da qual serão aplicados os critérios alternativos; É de
responsabilidade da CLCS examinar os documentos e evidências trazidos pelo
Estado costeiro sobre tal localização, eventualmente mostrando alternativas em caso
de desacordo (CLCS, 1999, parágrafo 2.1.13), que se baseará no respeito às regras
gerais de o direito internacional. (MORE, 2014, p. 122-123, tradução nossa)6

Importante destacar que, em regra, não caberia à CLPC aprovar ou não os estudos
técnicos apresentados pelos Estados ribeirinhos solicitantes, uma vez que essa Comissão é
apenas um apoio administrativo das Nações Unidas, estando submetida apenas aos
dispositivos pertinentes daquele instrumento e à autoridade dos Estados. Ademais, o artigo 76,
nº 8 da CNUDM, estabelece como prerrogativa dos Estados Costeiros estabelecer os limites
da Plataforma Continental (ZANELLA, 2017, p. 242).
Verifica-se assim, a grande complexidade envolvendo a Plataforma Continental, seja
ao analisar seu conceito e delimitações, seja ao considerar suas riquezas naturais e minerais e,
consequentemente, os efeitos para o estado costeiro ao explorar esses recursos.
1.3 A plataforma continental brasileira

If the coastal State manages to demonstrate to the CLCS that the natural extension of its territory towards the
outer border of the continental margin goes beyond the distance of 200 nautical miles of the baselines [article 76,
paragraph 4, (a)], then the continental shelf can be extended beyond this limit, respecting the geological criteria
determined in paragraphs 4 to 6, article 76 of the UNCLOS, according to four rules: two positive rules, also
called “formulae,” and two constraint rules. This demonstration is called in the Guidelines “test of
appurtenance”10 (CLCS 1999, paragraph 2.2), which is not mentioned in the UNCLOS, nor in its Annex II, but
is recognized and admitted by the coastal State as applicable procedural rule in the submission for the extension
of the continental shelf. The formulae that allow the extension of the continental shelf beyond the 200 nautical
miles depend on the determination of the so-called foot of slope (Jeck et al. 2012), a geology term defined by the
points of “maximum change in the gradient,” as determined by paragraph 4 (b), article 76 of the UNCLOS. It is
the coastal State responsibility to demonstrate in its submission the position of the foot of slope, from which the
alternative criteria will be applied; it is the responsibility of CLCS to examine the documents and evidences
brought by the coastal State about such location, eventually showing alternatives in case of disagreement (CLCS,
1999, paragraph 2.1.13), which shall be based on the respect of general rules of the international law (MORE,
2014, p. 122-123)
6
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O Brasil é um dos países de maior extensão costeira. Possui mais de 8500 km que,
multiplicada pela largura de 370 km de sua faixa de mar acrescida das áreas de faixa de mar
das ilhas da Trindade e Martin Vaz e dos arquipélagos de Fernando de Noronha e de São
Pedro e São Paulo, totaliza 3.540.000 km² que constituem a Zona Econômica Exclusiva
Brasileira7. Em diversos trechos, o litoral brasileiro ultrapassa a largura de 200 milhas
náuticas, como ocorre no cone do Rio Amazonas (setor equatorial) e no litoral do Espírito
Santo até o limite sul do país (parte do setor oriental e todo o meridional) (MACHADO, 2015,
p 76).
Na plataforma continental brasileira se localizam as principais reservas petrolíferas
do Brasil. Estima-se que 87,3% do petróleo total brasileiro se encontra sob o leito do mar
(MACHADO, 2015, p. 79).
A legislação brasileira há muito se preocupa com a garantia da plataforma
continental e, no artigo 20, inciso V da Constituição Federal (1988), chega a enquadrá-la
como patrimônio da União. Na esteira da Constituição Federal (1988), a legislação ordinária
brasileira passa a se adequar às regras previstas na CNUDM, sendo editada em 1993 a Lei
8.617/1993, que incorpora os dispositivos da CNUDM.
Machado esclarece que a legislação interna, ao importar a norma da CNUDM, ganha
traços de modernidade em prol aos direitos fundamentais brasileiros:
Ao traduzir para o direito interno os dispositivos básicos da Convenção referentes à
plataforma continental – com a interpretação constante de nossas Declarações ao
assina-la e ratifica-la – a Lei 8.617 tem cunho de modernidade, estando ajustada aos
últimos desenvolvimentos do Direito do Mar. Parece, ademais, plenamente
adequada à proteção dos interesses e dos direitos brasileiros fundamentais sobre a
plataforma continental (MACHADO, 2015, p.85)

Por meio Decreto nº 98.145/1989, foi instituído o Plano de Levantamento da
Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC), cujo objetivo é estabelecer um limite além das
200 milhas náuticas, estabelecido pela CNUDM.
O Brasil, antes mesmo de incorporar a CNUDM ao ordenamento jurídico interno, já
desenvolvia um programa para o levantamento dos limites da plataforma continental, uma vez
que já vislumbrava o aumento da sua soberania e jurisdição junto as áreas oceânicas, seja em
razão tecnológica ou econômica, conforme esclarece Machado:
7

Dados
do
IBGE
(Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística).
Disponível
em
https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoesregionais-do-brasil.html?edicao=16163&t=downloads. Acesso em 3 de março de 2019.
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No bojo desse plano, estava a decisão de levar adiante o levantamento da plataforma
continental brasileira com meios exclusivamente nacionais. As razões para tal
decisão são várias e de diversa índole. Em primeiro lugar, o Brasil já dispunha de
competência básica para pesquisa oceânica, não somente na Marinha, mas também
na Petrobras e nas Universidades Federais do Pará, da Bahia e Fluminense. Havia
considerações de segurança envolvidas, tendo em conta o valor militar dos dados
hidrográficos, sísmicos, gravimétricos e magnetométricos a serem obtidos. O Leplac
seria oportunidade ímpar para a formação e o treinamento de pessoal especializado
em diversas instituições nacionais, contribuindo para o progresso das ciências
marinhas no Brasil. Por fim, muitos dos dados a serem coletados teriam
possivelmente elevado valor econômico e importância direta para a indústria do
petróleo, o que aconselhava controle governamental sobre os mesmos.
(MACHADO, 2015, p. 87).

A partir de 1994, com a entrada em vigor da CNUDM, o Brasil teria um prazo de 10
anos para submeter à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC), das Nações
Unidas, o limite exterior da plataforma continental, conforme se extrai do artigo 4º, do anexo
II da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar:
Quando um Estado costeiro tiver intenção de estabelecer, de conformidade com o
artigo 76, o limite exterior da sua plataforma continental além de 200 milhas
marítimas, apresentará à Comissão, logo que possível, mas em qualquer caso dentro
dos 10 anos seguintes à entrada em vigor da presente Convenção para o referido
Estado, as características de tal limite juntamente com informações científicas e
técnicas de apoio. O Estado costeiro comunicará ao mesmo tempo os nomes de
quaisquer membros da Comissão que lhe tenham prestado assessoria científica e
técnica (CNUDM,1982).

Dessa forma, caberia ao Estado costeiro, interessado em ampliar o limite de 200
milhas náuticas da sua plataforma continental, apresentar à CLPC dados técnicos que
embasassem sua pretensão (MACHADO, p. 69, 2015).
O Brasil apresentou sua proposta para ampliação da sua plataforma continental ao
Secretário da Organização das Nações Unidas, em 17 de maio de 2004, demonstrando os
resultados obtidos ao longo dos estudos realizados junto a sua costa.
Os resultados demonstraram que o Brasil possui uma área de Zona Econômica
Exclusiva (ZEE) de 3.539.919 km² e uma extensa área de plataforma continental jurídica,
além da ZEE, de aproximadamente 960.000 km², ou seja, o Brasil pleiteia a incorporação à
sua jurisdição uma área marítima que é um pouco maior que a metade da área continental de
nosso território, de 8.511.996 km².
A incorporação dessa área à plataforma continental brasileira possibilitará que o país
exerça direitos de soberania e jurisdição, podendo beneficiar-se da exploração de recursos
minerais dessas áreas, conforme destaca More (2015) sobre a importância dos estudos da
LEPLAC e a apresentação destes a CLPC:
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Esta é uma característica que merece ser ressaltada do processo: não é um
procedimento contraditório aberto a outros estados e eventuais disputas por
territórios ou fronteiras no mar entre o estado submitente e outros estados devem ser
solucionadas antes da submissão de proposta à CLPC. Outra característica do
processo se explica pela natureza do direito debatido – um direito de soberania: em
caso de discordância com as recomendações da CLPC, em tese, o estado costeiro
pode submeter propostas revistas indefinidamente. Estas duas características
ressaltam a importância do objeto em debate na CLPC: a plataforma continental é o
prolongamento natural da margem continental do estado costeiro, de modo que
sobre ela o estado costeiro pode exercer seus direitos de soberania para explorar
(pesquisar) e explotar (aproveitar economicamente) seus recursos naturais do meio
bêntico (associados ao leito marinho), sejam vivos (i.e. biodiversidade) e não vivos
(i.e. minérios). Assim, considerando a extensão jurídica mínima de 200 milhas
marítimas (que no Brasil corresponde a cerca de 3,5 milhões de Km2), a
possibilidade de extensão além deste limite implica na expansão de direitos de
soberania sobre riquezas do leito marinho, ou como comparamos, um acréscimo de
uma “Venezuela” (965 mil Km2) de território nacional no leito do mar. (MORE,
2015, p. 2-3)

Ademais, ficaria o Brasil isento de pagamento de compensações por eventual
exploração de petróleo além das duzentas milhas, sempre que mantivesse sua condição de
importador líquido desse recurso. (MACHADO, 2015, p. 45).
Todavia, em 2007, após análise da proposta apresentada pelo Brasil, a Comissão de
Limites da Plataforma Continental (CLPC) não referendou os cerca de 190 mil quilômetros
quadrados, o que correspondia a aproximadamente 20% do pleito total. Mesmo assim, o
governo brasileiro decidiu continuar com as atividades do LEPLAC, com o intuito de
apresentar uma nova proposta, de modo a incorporar a área restante pleiteada.
A região apresentada como plataforma continental brasileira possui uma riqueza
marítima enorme, já que nela estão localizados a Amazônia azul e o pré-sal. A Amazônia
territorial encontra-se em nove estados brasileiros ocupando uma área de 3.000.000 km²,
cerca de 60% de todo o território nacional8. Possui enormes riquezas minerais como também
armazena um quinto de toda água doce do planeta. Trata-se, pois, de uma outra Amazônia,
pouco conhecida pela população brasileira. Uma área praticamente igual à Amazônia terrestre
e que conta com uma biodiversidade e riquezas minerais iguais ou até superiores.
A área compreendida pela extensão do mar territorial brasileiro (12 milhas), somada
à ZEE (188 milhas) e à extensão da plataforma continental, em decorrência de sua evidente
riqueza e vastidão, área recebeu o título de “Amazônia Azul”.

8

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Disponível em
https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/organizacao-do-territorio/divisao-regional/15778-divisoesregionais-do-brasil.html?edicao=16163&t=downloads. Acesso em 3 de março de 2019.
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Essa área está localizada numa imensa faixa de mar situada em todo o litoral
brasileiro, e suas ilhas oceânicas denominadas pela Marinha do Brasil de Amazônia Azul,
correspondem a aproximadamente metade da superfície do Brasil (cerca de 4,4 milhões de
km²). Essa extensa área marítima atlântica ao longo da costa brasileira compara-se à
“Amazônia Verde”, não só pela dimensão, mas também pela biodiversidade, riquezas e pelo
esforço a ela dedicado por pesquisadores, para a compreensão de sua magnitude, nos mais
diversos campos da ciência e da tecnologia (WANDERS, 2017).
A Amazônia Azul, sob a ótica econômica, ambiental, científica e soberana do Brasil,
apresenta-se como algo relevante e desafiador para as entidades públicas e privadas, tendo em
vista suas riquezas naturais e por ser área limite da jurisdição e soberania brasileira.
Pesquisas científicas confirmam que o petróleo descoberto na zona “pré-sal” é um
marco na indústria petrolífera mundial. Estima-se que a camada do pré-sal contenha
aproximadamente 1,6 trilhão de metros cúbicos de gás natural e óleo. Se confirmada a
reserva, o Brasil entrará para o seleto time de potências mundiais no que se refere a reservas
petrolíferas do mundo (MARTINS; NETTO, 2012, p. 80).
Essa reserva está localizada no litoral brasileiro que se estende entre os estados do
Espirito Santo até Santa Catarina, localizada na zona econômica exclusiva do Brasil, com
profundidade aproximada de 1000 a 2000 metros de lâmina d’agua e 4.000 a 6.000 metros de
profundidade no subsolo.
A exploração de recursos minerais em águas profundas pode resultar em ganhos
econômicos expressivos, e a expansão dos recursos petrolíferos e de gás natural em
decorrência do pré-sal provocará um aumento da produção e, consequentemente, uma
mudança na balança comercial, tornando o Brasil um dos principais exportadores.
Vale também destacar a importância da elevação do Rio Grande, que fica situada a
cerca de 650 milhas náuticas do Rio Grande do Sul e que possui mais de 900 mil km², com
grande potencial econômico e estratégicos, em razão das riquezas minerais e a proximidade
com bacias do pré-sal. Ademais, já há elementos técnicos para a inclusão dessa região como
plataforma continental, podendo ser incluída no contexto do LEPLAC9.
A incorporação de nova área da plataforma continental alteraria significativamente as
fronteiras marítimas e, consequentemente, a jurisdição e soberania brasileira, proporcionando,
assim, um possível aumento na área de extração do pré-sal, diante de novas descobertas de
reservas de petróleo na zona pré-sal que possam vir a ser descobertas.
Disponível em: https://www.defesa.tv.br/a-importancia-da-elevacao-do-rio-grande-para-o-brasil/; Acesso em:
24 de junho de 2019.
9

31

A expansão da área continental brasileira significa não só o aumento na produção de
petróleo, mas também a possibilidade de empregos, estímulo ao desenvolvimento científico e
tecnológico, promoção do desenvolvimento industrial, econômico e social, além de
rendimentos para a União, os Estados e os Municípios.
Toledo (2015) reforça a importância da Plataforma Continental e as possibilidades
econômicas com a exploração do pré-sal:
O sucesso da Petrobras, no entanto, baseia-se em uma definição bem-sucedida da
plataforma continental. Para isso, todo o litoral brasileiro tem sido geológico. em
1996, a primeira fase da pesquisa na plataforma continental foi concluída. os dados
indicaram que o Brasil precisava de uma plataforma continental que se estendesse
por 350 milhas náuticas. [...]
Durante a quarta rodada do PSRM, de 2004 a 2007, o Brasil anunciou, após o
trabalho de longo prazo da Petrobas, a descoberta de jazidas de petróleo no pré-sal.
Esta camada está localizada a 150 milhas náuticas da costa por 800 quilômetros e
consiste em três bacias sedimentares. As reservas de petróleo estão no subsolo da
plataforma continental, a milhares de metros de profundidade. Estima-se que o présal conteria cerca de 396 bilhões de metros cúbicos de reservas de gás e 13 bilhões
de barris de petróleo, o que daria ao Brasil a quarta maior reserva do mundo.
A demanda por extensão da plataforma continental brasileira coincide com a
descoberta de jazidas de petróleo no pré-sal. Estima-se, além disso, que as reservas
de petróleo estarão localizadas no subsolo além de 200 milhas náuticas na
plataforma continental estendida. Possibilidades e perspectivas de ganhos
econômicos, palpáveis (TOLEDO, 2015, p. 39-40, tradução nossa).10

Verifica-se que, diante da dependência mundial do petróleo, a expansão da
plataforma continental geraria reflexos em todos os setores da economia, impulsionando não
só um crescimento econômico, mas tecnológico e social.
Assim, percebe-se a estreita relação entre o direito do mar e o setor econômico, que,
por sua vez, interagem diretamente com o interesse público e as demandas econômico-sociais
dos Estados costeiros.

10

Le succès de Petrobras repose toutefois sur une définition réussie du plateau continental. Pour cela, toute la
côte brésilienne a été géologique. en 1996, la première phase de recherche sur le plateau continental était
terminée. les données indiquaient que le Brésil devait obtenir un plateau continental s'étendant sur 350 milles
marins
[...]
Au cours de la quatrièm psrme PSRM, de 2004 a 2007 le Brésil a annoncé apres le travail de longue haleine de
Petrobas, la decouverte des gisement de pétrole dans le pré-sel. Cett couche située a 150 milles marins s’étnd sur
800 kilomètres au large de la côte et se compose de trois bassins sédimentaires. Les réserves de pétrole se
trouvent dans le sous-sol du plateau continental, à des millieers de mètres de profondeur. On estime que le présel contiendrait environ 396 milliards de m³ de réserves de gaz et 13 miliards de réserves de barils de pétrole, ce
qui offrirait au Brésil la place de quatrième plus grande rèserve du monde.
La demande d'extension du plateau continental brésilien coincide donc avec la découverte des gisements de
pétrole dans le pré-sel. On estime, par ailleurs, que des reserves de pétrole se situaeraient dans le sous-sol au-delà
de 200 milles marins, sur le plateau continental étendu. Les possibililities et les perspectives de gains
économiques, palpables. (TOLEDO, 2015, p. 39-40).
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2 PETRÓLEO: ASPECTOS GEOLÓGICOS E COMERCIAIS
Atualmente, o mundo busca novas fontes de energia, a fim de possibilitar um maior
desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente para a geração atual e para as
futuras. No entanto, ainda se tem o petróleo como fonte primária de energia, cuja exploração
foi intensificada após a Segunda Guerra Mundial vindo, inclusive com a busca de novas
tecnologias na área, como a exploração offshore.
A exploração do petróleo não é uma atividade de fácil desenvolvimento, uma vez
que exige pesquisas, estudos e muita dedicação. O principal meio para identificar a presença
de petróleo é a utilização de métodos sísmicos. Encontrado o reservatório, são necessários
estudos nas amostras de rochas para avaliar e delimitar o tamanho da reserva de petróleo
encontrada, assim como a perfuração dos poços para medir a extensão física da reserva.
(QUINTANS, 2015, p. 57).
O petróleo é um combustível fóssil composto principalmente de hidrocarbonetos
(carbono e hidrogênio). A formação de reservas é caracterizada pelo acúmulo de material
orgânico sob condições específicas de pressão e isolamento em camadas do subsolo de bacias
sedimentares, que passaram por transformações durante milhares de anos.
A busca pelo petróleo no Brasil começou na década de 1860, período em que a
indústria do petróleo começou a desenvolver-se nos Estados Unidos. No entanto, o Brasil teve
sua primeira descoberta de petróleo na Bahia, confirmada apenas em 1939, época em que
muito se questionava sobra a existência desse mineral em terras brasileiras.
Para melhor compreensão de algumas questões relacionadas ao petróleo, seja de
forma política ou econômica, faz-se necessário apresentar alguns conceitos estabelecidos pela
Lei 9.478/1997, conhecida como a Lei do Petróleo, que dispõe sobre a política energética
nacional, e as atividades relativas, na época, sobre o monopólio do petróleo. Em seu artigo 6º
a referida lei apresenta conceitos de petróleo, jazidas, reservatório, lavra ou produção, entre
outros.
Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as
seguintes definições:
I - Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a
exemplo do óleo cru e condensado;
V - Refino ou Refinação: conjunto de processos destinados a transformar o petróleo
em derivados de petróleo;
VI - Tratamento ou Processamento de Gás Natural: conjunto de operações
destinadas a permitir o seu transporte, distribuição e utilização;
X - Reservatório ou Depósito: configuração geológica dotada de propriedades
específicas, armazenadora de petróleo ou gás, associados ou não;
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XI - Jazida: reservatório ou depósito já identificado e possível de ser posto em
produção;
XII - Prospecto: feição geológica mapeada como resultado de estudos geofísicos e
de interpretação geológica, que justificam a perfuração de poços exploratórios para a
localização de petróleo ou gás natural;
XIII - Bloco: parte de uma bacia sedimentar, formada por um prisma vertical de
profundidade indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas
geográficas de seus vértices, onde são desenvolvidas atividades de exploração ou
produção de petróleo e gás natural;
XIV - Campo de Petróleo ou de Gás Natural: área produtora de petróleo ou gás
natural, a partir de um reservatório contínuo ou de mais de um reservatório, a
profundidades variáveis, abrangendo instalações e equipamentos destinados à
produção;
XV - Pesquisa ou Exploração: conjunto de operações ou atividades destinadas a
avaliar áreas, objetivando a descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou
gás natural;
XVI - Lavra ou Produção: conjunto de operações coordenadas de extração de
petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação;
((BRASIL, 1997).

Diante do exposto, considera-se jazida um reservatório de petróleo ou gás natural já
identificado, Reservatório ou depósito, por sua vez, é a área geológica em que se busca
encontrar a jazida, pois, conforme o conceito extraído da referida lei, trata-se de área na qual a
a existência de petróleo e gás natural não se confirmou.
Considerando essas dificuldades, são oferecidos blocos em licitações para empresas
desenvolverem pesquisas e estudos dessas áreas, que, quando identificadas como produtivos,
são considerados jazidas, que, por sua vez, só passam a ser consideradas campos, quando
declaradas ser comerciáveis. (QUINTANS, 2015, p. 58).
O petróleo recebe uma classificação comercial de acordo com sua densidade, e esta
escala tem como base a metodologia da American Petroleum Institute – API –, juntamente
com a National Bureau of Standards, conforme estabelecido pela Portaria da Agência
Nacional do Petróleo 206/2000, em seu artigo 2º, inciso VIII11. Logo, o petróleo terá seu valor
comercial baseado na densidade do seu líquido. Quanto mais leve, maior será seu valor
comercial. Considera-se leve quando seu API for superior a 30, médio quando classificado
entre 22º e 30º, e pesado abaixo de 22º, ou seja, quanto maior API do petróleo, maior será seu
valor comercial (QUINTANS, 2015, p. 59).
O Brasil por muito anos foi produtor de petróleo “bruto”, de alta densidade e menor
valor comercial, mas, com a descoberta do pré-sal, passou a produzir uma maior quantidade
de petróleo leve, de maior valor comercial.

VIII - Grau API: escala hidrométrica idealizada pelo American Petroleum Institute – API –, juntamente com a
National Bureau of Standards e utilizada para medir a densidade relativa de líquidos
11
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As atividades de exploração e produção de petróleo no Brasil, até a década de 1960,
era basicamente onshore. No entanto, com o passar do tempo novas necessidades foram
surgindo, e o Brasil começa a desenvolver novas tecnologias de exploração e extração de
petróleo, passando, assim, a contar com tecnologia na produção offshore, que se tornou,
atualmente, a principal forma de exploração e extração de petróleo.
No Brasil, há uma divisão das áreas de exploração offshore., que são classificadas
para licitação conforme previsto em edital. Em regra, essas áreas são divididas em águas
profundase águas rasas. Quintans (2015, p. 85) classifica, a título de amostragem, como águas
profundas aquelas com profundidade superior a 400 metros, e águas rasas, com profundidade
inferior a 400 metros.
As técnicas adotadas na exploração e extração de petróleo, bem como as sondas a
serem utilizadas, são determinadas entre outros, em razão da profundidade da água,
intensidade dos ventos e ondas. As sondas e plataformas de perfuração são as terrestres,
balsas ou barcas, autoeleváveis, fixas, semissubmersíveis e navios sondas. As sondas
terrestres são utilizadas no método onshore; as balsas ou barcaças, em águas rasas, com até 20
metros de profundidade; as plataformas autoeleváveis são fixas e atuam em profundidas até
100 metros; as plataformas fixas atuam em profundidades de até 300 metros; as
semissubmersíveis atuam na profundidade entre 200 e 500 metros, e os navios-sondas atuam
em águas mais profundas (QUINTANS, 2015, p. 85 - 86).
O setor de petróleo e gás natural pode ser dividido em três segmentos distintos e
interdependentes: upstream, midstream e downstream. O upstream reúne as atividades de
exploração, prospecção e produção de petróleo, enquanto o midstream envolve as atividades
de escoamento do petróleo e do gás natural e as operações de refino. O downstream, por sua
vez, compreende as atividades de distribuição e revenda dos derivados do petróleo e gás
natural.
No Brasil, para a exploração de petróleo, é necessário observar uma série de
procedimentos prévios, até que sejam possíveis a extração e a sua comercialização.
Inicialmente, a empresa que pretende extrair e comercializar petróleo no Brasil precisa
participar das licitações promovidas pelo Governo Federal, por meio da Agência Nacional de
Petróleo ou por meio de transferência de contrato, que ocorre com prévia autorização da
Agência, e ou do Ministério de Minas e Energia.
2.1 Do Direito do Petróleo no Brasil
2.1.1 O Petróleo e as Constituições de 1934, 1937 e 1946
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O governo temendo que o Brasil se tornasse dependente integralmente do combustível
importado, passou a participar diretamente das atividades de exploração de petróleo, por meio
do Serviço Geológico e Mineral do Brasil (SGMB), de 1919 a 1933, e do Departamento
Nacional de produção Mineral (DNPM), a partir de 1934. No entanto, sem grandes sucessos
na descoberta do produto e com o crescente discurso da necessidade de uma maior
participação estatal, uma vez que diversos países da América Latina já haviam feito suas
descobertas na área, o então presidente, Getúlio Vargas decidiu, em 1938, realizar uma ampla
intervenção no setor, transformando as atividades petrolíferas em “serviços de utilidade
pública” e instituindo o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), para gerenciar a política do
petróleo no país (MORAIS, 2013, p. 21).
Destaca-se, no entanto, que a procura por fontes de petróleo iniciou-se no Brasil por
volta da década de 1860, período em que a indústria do petróleo era incipiente, e a primeira
descoberta só veio a ocorrer em 1939, na Bahia, na localidade de Lobato, no Recôncavo
baiano. Ao longo de trinta anos, novas descobertas foram feitas no nordeste brasileiro, como
os campos de Candeias, Itaparica e Aratu, mas sem apresentar grandes fontes. Somente a
partir de 1974, passou-se a considerar uma maior viabilidade na produção brasileira de
petróleo (MORAIS, 2013, p. 20).
Assim, tomando como ponto inicial a Constituição de 1934, instituiu-se como
competência exclusiva da União12 legislar sobre as riquezas do subsolo, mineração,
metalurgia, águas, energia hidrelétrica, florestas, caça e pesca e a sua exploração. Passou-se a
distinguir solo de subsolo13, conforme estabelecido em seu artigo 118. A exploração ou
aproveitamento das jazidas só poderiam der feitos por empresas privadas e dependeriam de
autorização ou concessão federal, que só poderia ser destinada a brasileiros ou empresas
instaladas no Brasil, conforme previsão do artigo 119 da Constituição14 (1934).
A constituição brasileira de 1937 manteve os aspectos apresentados pela Constituição
anterior (1934). A Constituição de 1946, por sua vez, estabeleceu, em seu artigo 146, que a
União poderia interferir no domínio econômico e monopolizar determinada indústria ou

12

Artigo 5º, inciso j.
Art 118 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água, constituem propriedade distinta
da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial.
14
Art 119 - O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas e da energia
hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei.
§ 1º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a empresas organizadas no
Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na exploração ou co-participação nos lucros.
13
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atividade15, possibilitando, assim, o início do monólito do Petróleo no Brasil (QUINTANS,
2015, p. 22 – 23).
2.1.2 Regime da Propriedade Estatal do Subsolo (Decreto-Lei nº 395/1938)
Após a descoberta de petróleo na região de Lobato, na Bahia, o governo federal, pelo
então presidente Getúlio Vargas, editou o Decreto nº 395/1938, declarando ser de utilidade
pública o abastecimento nacional de petróleo, considerando como abastecimento a
importação, transporte, distribuição e comércio de petróleo bruto e seus derivados, no
território nacional, assim como a indústria da refinação de petróleo importado ou produzido
no país.
Criou-se também o Conselho Nacional de Petróleo – CNP –, subordinado
diretamente ao Presidente da República. Esse foi considerado o primeiro ato do Brasil para
regulamentar o setor petrolífero. Ato contínuo, o Decreto 538/1938 passou a dispor sobre a
organização do Conselho Nacional de Petróleo, definindo suas atribuições, que, em síntese,
consistiam no gerir sobre a área petrolífera brasileira.
Na época, o Brasil já apresentava projetos e exploração de petróleo na reserva do
Recôncavo baiano, na região Amazonas-Acre, no Pará e Amazonas, no Pantanal do Mato
Grosso, Pará e Maranhão e nas áreas que iam do norte do Mato Grosso até o Rio Grande do
Sul.
2.1.3 Monopólio do Petróleo - Lei nº 2.004/1953
Em 1953, foi promulgada a Lei nº 2.004, que constituiu o monopólio do petróleo no
Brasil16 e instituiu o Conselho Nacional do Petróleo como órgão competente para gerir as
pesquisas, lavras, refinação, transporte de petróleo e derivados17.

15

Art 146 - A União poderá, mediante lei especial, intervir no domínio econômico e monopolizar determinada
indústria ou atividade. A intervenção terá por base o interesse público e por limite os direitos fundamentais
assegurados nesta Constituição.
16
Art. 1º Constituem monopólio da União:
I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluídos e gases raros, existentes no
território nacional;
II – a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III – o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no País,
e bem assim o transporte, por meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros
de qualquer origem.
17
Art. 3º O Conselho Nacional do Petróleo, órgão autônomo, diretamente subordinado ao Presidente da
República, tem por finalidade superintender as medidas concernentes ao abastecimento nacional de petróleo.
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Destaca-se que, com a Lei nº 2.004/1953, estabeleceu-se o monopólio estatal,
conferindo ao Brasil controle absoluto sobre as atividades de pesquisa e exploração de
petróleo. O país passou, então, a assumir, de forma integral, o risco do empreendimento, ou
seja, todo o ônus e risco financeiro e técnico do empreendimento de exploração.
Nessa época, o Brasil mantinha forte dependência do petróleo estrangeiro, e, com o
intuito de diminuí-la, a Lei nº 2.004/1953 autoriza a criação da empresa Petróleo Brasil S.A
(Petrobras)18, que foi instituída pelo Decreto 35.308/1953 e incorporada ao Conselho
Nacional de Petróleo.
Na época, a exploração ocorria na forma onshore, ou seja, em terra firme. Após
alguns anos, verificou-se que as descobertas de petróleo em terra não eram suficientes para
diminuir a dependência do petróleo importado (MORAIS, 2013, p.21).
Importante ressaltar que o monopólio estatal apresentou não só a possibilidade de
lucros como também de perdas, tendo em vista que o Estado, naquele momento, assumiu o
risco total da exploração do petróleo. Assim sendo, faz-se crer que o Estado, ao estabelecer
seu monopólio na exploração de petróleo, não buscou somente a obtenção de lucros, mas
também uma eficiência da pesquisa e exploração.
Com a criação da Petrobras, como símbolo do monopólio estatal, a União passou a
investir no setor, buscando novas tecnologias e investindo na capacitação técnica de pessoal.
2.1.4 Constituição de 1967 e a Reforma Constitucional de 1969
Com a promulgação da Constituição de 1967, o monopólio do petróleo passa a ser
incorporado à pela Constituição, por meio do artigo 16219, que permaneceu em 1969, mesmo
com o advento de uma nova Constituição, que preservou a integralidade dos preceitos
previstos no referido artigo.
Nas Constituições anteriores a 1967, havia a necessidade da autorização ou
concessão por parte da União a brasileiros ou empresas constituídas no Brasil para explorar
jazidas, minas e recursos minerais.

§ 1º Entende-se por abastecimento nacional de petróleo a produção, a importação, a exportação, a refinação, o
transporte, a distribuição e o comércio de petróleo bruto, de poço ou de xisto, assim como de seus derivados.
§ 2º Ainda se inclui na esfera da superintendência do Conselho Nacional do Petróleo o aproveitamento de outros
hidrocarbonetos fluídos e de gases raras.
18
Art. 5º Fica a União autorizada a constituir, na forma desta lei, uma sociedade por ações, que se denominará
Petróleo Brasileiro S. A. e usará a sigla ou abreviatura de Petrobrás.
19
Art 162 - A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional constituem monopólio da União, nos termos
da lei (BRASIL, 1967).
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Nesse período, o Brasil faz importantes descobertas de petróleo, como a de Campos
de Pargo, Badejo, Namorado e Enchova, em 1974-1976, proporcionando um crescimento ao
país, seja na produção e comercialização, seja no incentivo de estudos para aprimoramento de
novas técnica e exploração.
Também nessa época, foi descoberta a maior e principal bacia petrolífera do Brasil,
a Bacia de Campos, que se estende por todo o litoral do estado do espírito Santo e norte do
Rio de Janeiro.
2.1.5 Dos Contratos de Risco
Com os avanços obtidos no setor petrolífero, a pressão por parte de empresas, bem
como a crise no setor petrolífero, entre 1970 e 1977, uma nova modalidade contratual foi
realizada pelo governo, o chamado contrato de risco. Nessa modalidade contratual, uma
empresa interessada firmava um acordo com a Petrobras apresentando altos investimentos nos
setores de pesquisa, serviços e operação, assumindo o risco do empreendimento, ou seja, caso
não encontrasse petróleo, arcaria com o prejuízo, caso identificasse o mineral, pagaria
royalties ao governo. Poucos foram os contratos firmados nesse formato. (QUINTAS, 2015,
p. 26 – 25).
2.1.6 Constituição de 1988
A Constituição de 1988 manteve o monopólio estatal quanto à exploração do
petróleo e acabou com a possibilidade dos contratos de risco. Estabeleceu, em seu artigo 20,
que são bens da União, entre outros, os recursos naturais da plataforma continental e da zona
econômica exclusiva, o mar territorial, os recursos minerais, inclusive o subsolo. Foi mantida,
ainda, pelo artigo 20 da CF (1988) a competência da União para legislar sobre jazidas, minas
e outros recursos naturais e minerais.
Ficou ainda previsto que a pesquisa e a lavra somente poderão ser realizadas por
brasileiros ou empresas de capital nacional, mediante autorização ou concessão da União.
O artigo 176 da Constituição20 ainda reafirmou que as jazidas, em lavras ou não, e
demais recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo, para efeitos de

20

Art. 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.
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exploração ou aproveitamento. Vale aqui um esclarecimento: jazida constitui um bem público
que pertence à União. Somente a partir da extração das jazidas é que o petróleo deixa de ser
bem da União e se torna fruto resultante da lavra, conforme se vê em Quintans (2015):
As jazidas são consideradas bens públicos e pertencem, indiscutivelmente, à União,
[...]. O petróleo estando dentro das jazidas também é considerado parte delas.
Portanto, a esta altura, também pode ser considerado como bem público. Na medida
em que há a extração do petróleo ou gás, ele deixa de ser parte da jazida, deixa de
ser bem público e se torna fruto resultante da lavra. Nos contratos de petróleo, a
depender do regime jurídico, a propriedade do produto da lavra é dos
concessionários e/ou da União, Petrobras e demais contratados. Para clarificar a
questão, em um exemplo no segmento da agricultura, suponha-se que o dono da
terra ceda a mesma para que um agricultor cultive, em determinado tempo, alfaces.
Ora, a terra nunca será do agricultor, tendo em vista se tratar de bem privado, bem
como as alfaces não serão do dono da terra (exceto por previsão contratual), porque
as alfaces são o fruto da lavra da terra, que pertence ao agricultor arrendatário da
mesma (QUINTANS, 2015, p. 26).

2.1.7 Emendas Constitucionais Nº 6/1995 e 9/1995 e a Flexibilização do Monopólio
A necessidade de conferir maior dinamismo à economia brasileira de forma a
alcançar um maior crescimento econômico por maio da captação de novos investimentos
internacionais, o Brasil, no ano de 1995, edita duas emendas constitucionais relacionadas à
produção de petróleo: EC nº 6/1995 e a EC nº 9/1995. A EC 6/1995 determinou que as
pesquisas e as lavras poderiam ser realizadas apenas com a autorização ou concessão da
União, porém, podendo ser requerida por brasileiros ou empresas constituídas por meio das
normas brasileiras e que tivessem sede administrativa no Brasil (QUINTANS, 2015; p. 26).
Dessa forma, a Emenda Constitucional nº 6/1995 alterou a orientação nacionalista, o
artigo 171 que diferenciava a empresa brasileira da empresa brasileira de capital nacional foi
revogado, alterando também a redação do artigo 176, § 1º, que eliminou a restrição da
exploração dos recursos minerais brasileiros para as empresas multinacionais, bastando que a
empresa constituísse uma filial sob as leis brasileiras, com sede e administração no país
(BERCOVICI, 2011, p. 247 - 248).
Por sua vez, a EC nº 9/1995 flexibiliza o monopólio estatal existente por meio da
Petrobras, alterando o § 1º do artigo 177 da Constituição21, que passou a permitir que
empresas públicas ou privadas, por meio de lei, realizassem pesquisa e lavra das jazidas de
petróleo, o refino de petróleo nacional ou estrangeiro, assim como importação e exportação
21

Artigo 177[...]
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos
incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei( BRASIL, 1988).
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de produtos derivados. A Constituição ainda estabeleceu, no artigo 177, § 2º e incisos, que a
lei tratará sobre as garantias do fornecimento do petróleo, condições de contratação,
atribuições do órgão regulador do monopólio da União, instituição de contribuição por
intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização
de petróleo (QUINTANS, 2015; p. 27).
2.1.8 Lei do Petróleo – Lei nº 9.478/1997
Em 1997, é promulgada a Lei 9.478, conhecida como a Lei do Petróleo, que revogou
a Lei 2.004/1953, passando a dispor sobre a política energética nacional e as atividades
relativas ao monopólio do petróleo, e instituindo o Conselho Nacional de Política Energética
(CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Essa Lei passa a permitir que, além da Petrobras, outras empresas constituídas sob as
leis brasileiras e com sede no Brasil passem a atuar em todos os elos da cadeia do petróleo.
Assim, institui-se o contrato de concessão, cuja atividade de exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural somente será concedida às empresas que apresentarem
conhecimento técnico para tanto. Uma das principais características dessa modalidade
contratual é que o concessionário explorará por sua conta e risco. Caso tenha êxitos, ser-lheão cobrados tributos e encargos (art. 26).
Nesse momento, os valores dos barris de petróleo estavam em queda. Por isso logo,
referida Lei veio atender às necessidades momentâneas do Brasil, que necessitava atrair
capital estrangeiro. Silva (2014) destaca a mudança do mercado brasileiro após a vigência da
referida lei:
Após a criação da legislação o cenário brasileiro mudou, escritórios de grandes
empresas se instalaram no Brasil, grandes certames licitatórios foram realizados,
assim como choveram pedidos de licença de exploração para o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
A lei do petróleo ficou conhecida como instrumento de contorno, que previa formas
para que as atividades fossem exercidas, seja através da concessão, seja através da
autorização (SILVA, 2014, p. 75)

A criação da ANP passou a exercer as funções de regular, contratar e fiscalizar as
atividades da indústria petrolífera. O artigo 5º da Lei 9.478/97 flexibilizou a possibilidade de
exploração do monopólio estatal, por empresas públicas ou privadas, mediante autorização ou
concessão, conforme previsto no artigo 23.
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A lei ainda estabeleceu, em seu artigo 24, que os contratos de concessão serão
divididos em duas fases: exploração22 e produção23, e somente as empresas que possuírem as
condições técnicas estabelecidas pela ANP terão direito à concessão24.
Por sua vez, a Lei explica que a concessão implica que o concessionário assume o
direito de exploração e produção por conta e risco e, em caso de êxito, terá a propriedade do
bem extraído, devendo pagar à União os encargos relativos ao pagamento dos tributos
incidentes e das participações legais ou contratuais correspondentes25. O artigo 45 da Lei
considera a participação governamental, no êxito do empreendimento, como bônus de
assinatura, royalties, participação especial e pagamento pela ocupação ou retenção de área. O
bônus de assinatura terá seu valor mínimo estabelecido pelo edital, não sendo essa
participação obrigatória nos contratos de concessão. No entanto, estão previstas como
participações obrigatórias as demais participações estabelecidas em lei, conforme determina o
§ 1º do artigo 46. A Lei ainda estabelece um pagamento especial, em casos de exploração de
grande volume ou altos rendimentos.26
Por muito tempo, a Lei 9.478/1997 foi que estabeleceu as regras de contratação para
exploração e produção do petróleo no Brasil, sendo substituída posteriormente pelo novo
marco regulatório, em razão do pré-sal.
Silva (2014) divide a história do petróleo brasileiro em quatro fases:
1º Até 1938, com as explorações sob o regime da livre iniciativa. Nesse período, a
primeira sondagem profunda foi realizada entre 1892 e 1896, no Município de
Bofete, Estado de São Paulo;
2º Nacionalização das riquezas do nosso subsolo, pelo Governo e a criação do
Conselho Nacional do Petróleo, em 1938;
3º Estabelecimento do monopólio estatal, durante o Governo do Presidente Getúlio
Vargas que, a 3 de outubro de 1953, promulgou a Lei 2004, criando a Petrobras. Foi
uma fase marcante na história do nosso petróleo, pelo fato da Petrobras ter nascido
do debate democrático, atendendo aos anseios do povo brasileiro e defendida por
diversos partidos políticos.
4º Fim do monopólio estatal do petróleo, durante o primeiro governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, com a criação da Lei n.º 9.478/97. (SILVA, 2014, p.
74)

No entanto, incluímos nessa divisão uma quinta fase, que se inicia com a exploração
do pré-sal e a promulgação da Lei 12.276/2010.

§ 1º Incluem-se na fase de exploração as atividades de avaliação de eventual descoberta de petróleo ou gás
natural, para determinação de sua comercialidade.
23
§ 2º A fase de produção incluirá também as atividades de desenvolvimento.
24
Art. 5º da Lei 9.478/1997
25
Art. 6º da Lei 9.478/1997
26
Art. 50 da Lei 9.478/1997
22
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3. PRÉ-SAL
O pré-sal é formado por uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de
100 milhões de anos, por meio de um processo que envolve altas temperaturas e pressões,
cuja matéria orgânica depositada nesses espaços transformou-se em óleo e gás, em um
processo denominado geração. Há também a formação de óleos e gases nas partes mais rasas.
Em grandes ilhas lacustres, depositaram-se muitas conchas calcáreas (as coquinas) e,
posteriormente, acumularam-se depósitos de estromatólitos, tipos de algas que formam rochas
calcáreas. Esses dois tipos de depósitos constituem os principais reservatórios do pré-sal
(ANP 2017), conforme demonstrado na figura 2.

Figura 2 - Camada do pré-sal

Fonte: Disponível em: http://blogjackiegeo.blogspot.com/2013/03/royaties-do-pre-sal.html. Acesso em 4 jun.
2019

A reserva do pré-sal brasileiro está localizada no litoral que se estende do estado do
Espírito Santo até Santa Catarina, na zona econômica exclusiva do Brasil, com profundidade
aproximada de 1.000 a 2.000 metros de lâmina d’agua e 4.000 a 6.000 metros de
profundidade no subsolo, como demonstrado na figura 3.
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Figura 3 – Pré-sal brasileiro

Fonte: Disponível em: https://geopoliticadopetroleo.wordpress.com/2010/07/30/mergulhadores-decombate-da-marinha-simulam-retomada-de-plataforma-petrolifera/mapa_pre-sal/. Acesso em: 4 de jun.
2019.

A exploração de recursos minerais em águas profundas pode resultar em ganhos
econômicos expressivos, e a expansão dos recursos petrolíferos e de gás natural em
decorrência do pré-sal provocará um aumento da produção e, consequentemente, uma
mudança na balança comercial, tornando o Brasil um dos principais exportadores.
A incorporação de nova área da plataforma continental alteraria significativamente as
fronteiras marítimas, assim como a jurisdição e soberania brasileira, proporcionando, assim,
um possível aumento na área de extração do pré-sal, diante de novas possíveis descobertas de
reservas de petróleo na zona pré-sal.
A expansão da área continental brasileira significa não só o aumento na produção de
petróleo, mas também uma expectativa de geração de empregos, estímulo ao desenvolvimento
científico e tecnológico, promoção do desenvolvimento industrial em setores associados, além
de rendimentos para a União, os Estados e os Município.
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3.1 Lei 12.276/2010 - Contrato de cessão onerosa
Em 2010, foi promulgada a Lei 12.276 para apresentar um novo modelo de
contratação à Petrobrás: passa a ser instituído o contrato de cessão onerosa, modalidade de
contrato de troca de títulos públicos da União com a Petrobras, ou seja, a União autoriza a
exploração das jazidas, mediante recebimento de barris de petróleo (QUINTANS, p. 29,
2015).
A Lei passa a autorizar a União a ceder onerosamente à Petrobras, dispensada de
licitação, as atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos, em áreas do pré-sal ainda não concedidas, (art. 1º), devendo os
contratos e suas revisões ser submetidos à prévia apreciação do CNPE (§ único, do art. 2º) e
cabendo à ANP regular e fiscalizar as áreas concedidas à Petrobras (art. 7º).
Destaca-se que os contratos de cessão onerosa tratados pela Lei 12.276/2010 é
intrasferível (§ 6º, art. 1º), ou seja, a Petrobras assumirá os riscos do exercício da atividade,
passando a ser titular do recurso natural extraído, nos termos do contrato (§ 1º, art. 1º), até o
limite de 5 (cinco) bilhões de barris de petróleo (§2º, art. 1º).
O artigo 5º da lei estabelece que os royalties serão divididos nos termos do artigo 47
da Lei 9.478/1997, sendo que os valores referentes à porcentagem de 5% (cinco por cento)
serão distribuídos segundo os critérios estabelecidos pela Lei 7.990/1989, e os valores que
excederem a 5% (cinco por cento) da produção serão distribuídos nos termos do inciso II do
artigo 49 da Lei 9.478/1997.
Em setembro de 2010, foi celebrado o primeiro contrato de cessão onerosa entre a
União e a Petrobras, que cedeu o direito da exploração da atividade em seis áreas: Florim,
Franco, Sul de Guará, Entorno de Iara, Sul de Tupi, Nordeste de Tupi, ficando estabelecido o
valor inicial de US$8,51 pelo barril de petróleo, pagando um total de 74,8 bilhões de reais
(SILVA, 2014, p.82).
3.2 Lei 12.304/2010 – Pré-sal Petróleo S.A – PPSA – Decreto 8.063/2013
Buscando apresentar novas formas de contratação, é promulgada a Lei 12.304/2010,
a qual autoriza a criação, pelo poder executivo, da empresa pública Empresa Brasileira de
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A – PPSA –, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, sendo efetivamente criada em 2013, por meio do Decreto 8.063/2013.
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O artigo 2º da lei estabelece como função da PPSA a gestão de contratos de partilha
de produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia, bem como a gestão dos contratos
para a comercialização do petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos, submetendo-se a
regime jurídico próprio privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributárias (art. 3º).
Importante ressaltar que a PPSA não é responsável pela execução, direta ou indireta,
das atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural 27(§ único
do art. 2º), e, sim, pela gestão de contratos de partilha, destinados para área do pré-sal.
Assim, conforme previsto em lei, compete à PPSA representar a União, sem
necessidade de licitação (artigo 5º), nos consórcios formados para execução dos contratos de
partilha de produção, sendo estabelecidas pelo artigo 4º da Lei as competências da PPSA28:
I.
praticar todos os atos necessários à gestão dos contratos de partilha de
produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia,
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)
valiar, 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 regulatória;
g)
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, representando a União, com agentes comercializadores
ou comercializar diretamente petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos
da União, preferencialmente por leilão;
b)
cumprir e fazer com que os agentes comercializadores cumpram a política de
comercialização de petróleo e de gás natural da União;
c)
monitorar e auditar operações, custos e preços de venda de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos praticados pelo agente comercializador;
e
d)
celebrar contratos, representando a União, para refino e beneficiamento de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União.
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

Artigo reformado pela Lei 13.679/18, que atribuiu a responsabilidade de comercialização de petróleo e gás
natural, inicialmente não prevista pela lei 12.304/2010
28
Artigo sofreu modificações pela Lei 13.679/2018
27
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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.

Em 2018, foi promulgada a Lei 13.679/2018, que passou a dispor sobre a política de
comercialização de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos, alterando parte da
Lei 12.304/10.
Com efeito, a nova lei 13.679/2018, entre algumas mudanças, inseriu como
responsabilidade da PPSA a comercialização de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos, alterando o parágrafo único do artigo 2º da Lei 12.304/2010.
Dessa forma, a PPSA passou a poder comercializar petróleo e outros hidrocarbonetos
sem a mediação de terceiros, antes vedado por lei; assim, verifica-se que a lei 13.679/2018
acrescentou à Lei 12.304/2010 o § 6º ao artigo 4º, que estabeleceu que a comercialização de
óleos, gases e outros hidrocarbonetos, pela empresa pública PPSA, será regida pelas diretrizes
estabelecidas pelo CNPE, e o preço de referência, fixado pela ANP.
Em síntese, a promulgação da lei 13.679/2018 teve o objetivo de alterar as leis
12.304/2010 e 12.351/2010, passando a prever a realização de leilões específicos em áreas do
pré-sal, a fim de ampliar a cadeia de refino e petroquímica no território nacional e possibilitar
maiores investimentos para o setor e rentabilidade para a União.
3.3 Lei 12.351/2010 - Contrato de Partilha da Produção e o Fundo Social
A Lei 12.351/2010 dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, instituindo o
regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; a Lei ainda cria o
Fundo Social – FS, cuja natureza é contábil e financeira, vinculado à Presidência da
República, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e
regional, na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de
desenvolvimento29.
Para compreensão e esclarecimentos sobre as disposições apresentadas pela Lei, o
artigo 2º apresenta algumas definições, para fins legais, sobre partilha de produção, custo em
óleo, área do pré-sal, área estratégica, contratado, ponto de partilha, royalties, etc.
Estabelece a Lei, em seu artigo 4º30, que, havendo interesse nacional, o CNPE
oferecerá à Petrobras a preferência para ser operadora dos blocos contratados sob regime de
29
30

Art. 47 da Lei 12.351/2010
O artigo 4º da Lei 12.351/2010 sofreu alterações pela Lei 13.365/2016.
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partilha de produção, devendo esta responder no prazo de 30 dias, a contar do dia da
comunicação. E havendo interesse, serão sugeridos ao presidente da República os blocos que
deverão ser operados pela empresa, com a participação mínima de 30% (art. 20).
Destaca-se ainda que, ao contrário de outros países, a União não assumirá os riscos
das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção referentes dos contratos
de partilha e produção, conforme previsão do artigo 5º.
Ficou ainda estabelecida a dispensa da licitação nos contratos de partilha celebrados
pela União diretamente com a Petrobras, com o intermédio do Ministério de Minas e Energia.
Na modalidade de leilão, a licitação é exigida. (art. 8º).
A referida Lei estabelece regras específicas no contrato de partilha de produção, para
o CNPE, o Ministério de Minas e Energia e a ANP. Fica estabelecido pelo artigo 9º como
competência do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE – , entre outras funções,
propor ao presidente da República o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha
de produção, os blocos que serão destinados à contratação direta com a Petrobras sob o
regime de partilha de produção, os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos, a política
de comercialização do petróleo destinado à União nos contratos, a indicação da Petrobras
como operador, entre outros.
Ao Ministério de Minas e Energia caberá planejar o aproveitamento do petróleo e do
gás natural, propor ao CNPE, ouvida a ANP, a definição dos blocos que serão objeto de
concessão ou de partilha de produção, propor ao CNPE parâmetros técnicos e econômicos dos
contratos de partilha de produção, estabelecer as diretrizes a serem observadas pela ANP para
promoção da licitação, bem como para a elaboração das minutas dos editais e dos contratos de
partilha de produção, analisar e aprovar as minutas dos editais de licitação e dos contratos de
partilha de produção.
Ficou estabelecido que caberá à ANP, por sua vez, nos contratos de partilha e
produção, entre outras atribuições, promover estudos técnicos para subsidiar o Ministério de
Minas e Energia na delimitação dos blocos que serão objeto de contrato, elaborar e submeter à
aprovação do Ministério de Minas e Energia as minutas dos contratos de partilha de produção
e dos editais, no caso de licitação, fazer cumprir as melhores práticas da indústria do petróleo
e regular e fiscalizar as atividades realizadas sob o regime de partilha de produção (art. 11).
O contrato de partilha e produção previsto pela Lei 12.351/2010 prevê duas fases: a
primeira é a de exploração, que inclui as atividades de avaliação de eventual descoberta de
petróleo ou gás natural, para determinar sua comercialização; a segunda é a fase de produção,
que inclui as atividades de desenvolvimento (art. 27). Os contratos de partilha se limitam à
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vigência de 35 anos (inciso XIX do art. 19) ou em caso de extinção por outro vencimento de
seu prazo, acordo entre as partes, outros motivos contratuais, ao término da fase de exploração
sem ter logrado êxito em descobertas comerciais de gases ou petróleo e pela recusa em firmar
acordo de individualização da produção, após decisão da ANP (art. 32).
A modalidade de contratação da exploração e produção do petróleo e gás natural, por
contratos de partilha de produção, apresentados pela Lei 12.351/2010 tiveram como objetivo
simplificar e facilitar as licitações e leilões, assim como repassar ao governo uma participação
calculada sobre a produção.
A Lei 13.365/2016, por sua vez, alterou em parte a Lei 13.351/2010, facultando à
Petrobras o direito de preferência para atuar como operador e ter participação mínima de 30%
(trinta por cento) nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no regime de
partilha de produção, ou seja, com a promulgação da lei de 2016, as regras que previam
participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios, além de exclusividade da
operação de projetos, passam a ser flexíveis, e, assim, a Petrobras passa a ter preferência, não
mais exclusividade, o que possibilitou às demais empresas realizar atividades de exploração
de produção de petróleo e gás natural.
3.4 Dos Royalties e o Fundo Social
Conforme previsto pela Lei 12.351/201031, com alíquota de 15%,, os royalties são
compensações financeiras devidas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
como a órgãos da administração direta da União, em função da produção de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, nos termos
do § 1o do art. 20 da Constituição Federal.
Chedid; Santos (2019) definem royalties com pagamento feito por uma parte à outro,
em razão da exploração do direito de propriedade deste:
Dito isso, “royalties” sempre se caracterizam como pagamentos feitos por uma parte,
o licenciado, autorizado ou franqueado, a outro que possui o direito de propriedade
sobre um determinado ativo, o licenciante ou franqueador, pelo direito de uso
contínuo desse ativo. Há diferentes modos ou métricas de se calcular os “royalties”
como compensação justa e adequada a ser paga. Tipicamente, “royalties” são
acordados como uma porcentagem das receitas brutas ou líquidas derivadas do uso

31

A lei teve significativa mudança pela Lei 12.734, que passou a dispor sobre novas regras de distribuição entre
os entes da Federação dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco regulatório sobre a exploração desses recursos
no regime de partilha.
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de um particular ativo, ou como um preço fixo por unidade vendida de um
determinado bem.
Um contrato de licença ou concessão de uso (ou exploração) define os termos sob os
quais um recurso ou propriedade é licenciado a um interessado. Essa cessão
frequentemente é sujeita a restrições, incluindo, por exemplo, limitação de prazo,
delimitação do escopo do negócio ou de território geográfico alcançado, ou, mesmo,
de tipo de produto sob foco. Os contratos de licença ou concessão podem ser
regulamentados, particularmente onde um governo é o proprietário do recurso, ou
podem ser contratos privados que seguem estruturas gerais dessa classe de contratos.
(CHEDID; SANTOS, 2019, p. 121 - 122)

Destaca-se que os royalties devidos pela União ficaram configurados como receita
própria dos estados, Distrito Federal e Municípios não podendo ser classificados como
tributos, mesmo que tenham características de tributos, conforme previsto pelo STF ao julgar
o mandado de Segurança nº 24.312-RJ de 2003. (QUINTANS, 2015, p. 135).
A natureza compensatória pode ser extraída pela Lei do Petróleo, na alínea “e” do
artigo 49, II, que previa a todos os estados e municípios – produtores ou não – uma
porcentagem dos valores destinados aos royalties do petróleo.
Nos contratos de concessão, os royalties serão pagos mensalmente, por meio de
moeda nacional, a partir da data de início da produção comercial de cada campo,
correspondente a 10% da produção de petróleo e gás natural, sendo permitido à ANP reduzir
o valor dos royalties, em razão de risco geológicos (art. 47).
Nos contratos de partilha, os royalties serão calculados pela alíquota de 15% do valor
da produção, conforme previsão do artigo 42 da Lei 12.734/2012; os critérios para cálculo são
estabelecidos por decreto presidencial, em razão dos preços de mercado. Atualmente esses
critérios são regidos pelo Decreto 9.302/18 promulgado pelo então presidente Michel Temer,
que alterou critérios estabelecidos pelo Decreto 2.705/98.
A lei 12.734/12 estabelece que 75% dos royalties do petróleo devem ser destinados à
educação, e 25%, à saúde. Atualmente existe projeto de lei nº 15.04/15 que prevê três faixas
de aplicação: 55% na educação, 25% na saúde e 20% na segurança pública (MACHADO,
2018).
Outra questão sobre os royalties e a exploração da atividade petrolífera já
mencionada neste trabalho, refere-se à CNUDM (1982), que define, no seu artigo 82, a
obrigatoriedade do pagamento de royalties às Nações Unidas em razão de exploração dos
hidrocarbonetos além da plataforma continental.
Atualmente, os campos de exploração petrolífera no Brasil encontram-se localizados
na plataforma continental, ou seja, antes das 200 milhas marítimas. No entanto, com o avanço
dos estudos e da produção, muitos desses campos tendem a ultrapassar esse limite, passando a
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utilizar a plataforma estendida brasileira. É o caso dos campos localizados na Bacia de Santos,
que já estão alocados a uma distância considerável da costa. Campo de Guará e Sapinho, por
exemplo, que estão a aproximadamente 310 km da costa, ou seja, aproximadamente 167,38
milhas marítimas (CHEDID; SANTOS, 2019, p. 126).
Logo, ao tratar sobre a exploração de petróleo no Brasil, em especial o pré-sal, é
necessário considerar questões importantes, como aspectos sociais, ambientais e econômicos,
uma vez que a exploração do pré-sal possibilita ao país receber vultosas quantias em razão
dessa exploração. Entre as formas de recebimento, estão os royalties pagos pelas empresas
que exploram o petróleo brasileiro.
A riqueza do pré-sal é uma grande oportunidade para o governo brasileiro, mas é
necessário existir uma política pública responsável, que busque uma distribuição equitativa
dos benefícios da exploração do pré-sal, a fim de combater o desemprego, pobreza,
desigualdade, bem como agir em prol do desenvolvimento sustentável, reduzindo a
degradação ambiental.
Assim como os royalties, existe o bônus de assinatura, participação especial e
pagamento pela ocupação ou retenção de área. O Bônus de assinatura é um valor pago pela
expectativa da rentabilidade dos blocos disputados na rodada de licitações. Essa participação é
prevista no artigo 46 da Lei de Petróleo (9.478/1997).
A participação especial é uma compensação utilizada em casos de grande volume de
produção ou grande rentabilidade, prevista no artigo 21 do Decreto 2.705/98. Já o pagamento
pela ocupação ou retenção de área, assim como os royalties, são compensações obrigatórias,
prevista pelo § 1º do artigo 45 da Lei 9.478/9. O pagamento por ocupação é uma
compensação pela área ocupada, cujo valor é fixado por quilômetro quadrado ou fração da
superfície do bloco, observando as diretrizes estabelecidas pelo Decreto 2.705/98.
A Lei 12.351/2010 criou o Fundo Social, cuja finalidade é buscar recursos para o
desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas de combate à
pobreza e de desenvolvimento (art. 47).
Os objetivos do FS se resumem em constituir poupança pública de longo prazo com
base nas receitas auferidas pela União, oferecer fonte de recursos para o desenvolvimento
social e regional e mitigar as flutuações de renda e de preços na economia nacional,
decorrentes das variações na renda gerada pelas atividades de produção e exploração de
petróleo e de outros recursos não renováveis, sendo vedado ao Fundo conceder garantias, seja
direta, ou indiretamente (art. 48).

51

O Fundo social é formado pelas parcelas do valor do bônus de assinatura destinada
ao FS pelos contratos de partilha de produção, pelas parcelas dos royalties que cabem à
União, deduzidas aquelas destinadas aos seus órgãos específicos, conforme estabelecido nos
contratos de partilha de produção. Essa receita é advinda da comercialização de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União, resultados de aplicações financeiras
sobre suas disponibilidades e outros recursos destinados ao FS previsto por lei (art. 49).
3.5 Conjuntura atual da produção de petróleo brasileiro
A produção nacional de petróleo tem estado em ascendência, nos últimos quatro
anos, atingindo 957 milhões de barris em 2017, levando o Brasil a ocupar o 15º lugar no
ranking mundial com reservas provadas de petróleo, conforme demonstrado no quadro a
seguir.
Quadro 1 _ Reservas Aprovadas de Petróleo
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Fonte: ANP (2018)

Esse aumento de produção está atrelado ao crescimento de produção do pré-sal,
conforme nos informa o relatório anual da ANP:
Em 2017, a produção nacional de petróleo apresentou crescimento pelo quarto ano
consecutivo, de 4,2% na comparação anual, atingindo 957 milhões de barris (média
de 2,6 milhões de barris). O Brasil ficou na 10ª colocação do ranking mundial de
produtores de petróleo. O aumento da produção nacional está atrelado à expressiva
elevação da produção no pré-sal (26,1% em relação a 2016). A produção de petróleo
no pré-sal passou de 372,7 milhões de barris em 2016 para 469,9 milhões de barris
em 2017, alcançando, na média, a marca de 1,3 milhão de barris/dia no ano. O présal representou 49,1% da produção nacional total. A produção em mar correspondeu
a 95,2% do total. O Rio de Janeiro manteve a liderança da produção total do País,
sendo responsável por 68% da produção total, com produção média de 1,8 milhão de
barris/dia em 2017. (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis,
2018; p. 77).

Esse crescimento gerou cerca de R$15,3 bilhões em royalties em 2017, um
crescimento de 29,3% em comparação com 2016. Ressalta-se que, desse montante, 28,5%
destinaram-se aos estados produtores ou confrontantes; 34,2%, aos municípios produtores ou
confrontantes; 28,2%, à União, divididos entre Comando da Marinha (7,8%), Ministério da
Ciência e Tecnologia (5,5%) e Fundo Social (14,9%); 8,3% ao Fundo Especial dos estados e
municípios, e 0,8% à educação e saúde. (ANP, 2018, p. 87).
Também merece destaque o aumento dos recolhimentos a título de participação
especial, equivalente a 156,5% em 2017, atingindo R$15,2 bilhões de reais. Desse montante,
R$ 6,1 bilhões foram destinados aos estados produtores ou confrontantes; R$ 1,5 bilhão, aos
municípios produtores ou confrontantes; R$ 1,2 bilhão, ao Ministério de Minas e Energia; R$
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287 milhões, ao Ministério do Meio Ambiente; e R$ 6,2 bilhões, ao Fundo Social (ANP,
2018, p. 89).
Quanto aos valores pagos em razão da ocupação ou retenção do solo, em 2017,
totalizou 259,3 milhões de reais, em razão de 752 áreas ocupadas, entre as quais, 324
encontravam-se na fase de exploração e foram responsáveis por 25% do pagamento; 54
estavam na etapa de desenvolvimento, respondendo por 1,8% do valor pago, e 374
encontravam-se na fase de produção, correspondendo a 73,2% do pagamento total (ANP,
2018; p. 92).
Outra questão importante de ser observada são os produtos derivados do petróleo,
como gasolina e óleo diesel. No ano de 2017, houve uma diminuição de 3,7%, da produção
em comparação a 2016. A produção foi de 110,2 milhões de m3. Cabe destacar que, nesses
valores, não está incluída a produção relacionada ao xisto betuminoso (ANP, 2018; p. 107).
Quanto à importação e exportação de petróleo, o Brasil, em 2017, reduziu sua
dependência de importação em 16,4%, o que corresponde a um decréscimo de 10,7 milhões
de barris. O aumento da produção nacional e a redução na produção de derivados
contribuíram para a referida redução. O Brasil, por sua vez, em 2017, teve um aumento de
24,8% na exportação de petróleo, com um aumento de 65% da receita gerada pela exportação,
sendo a China o principal comprador de petróleo brasileiro com volume de 154,3 milhões de
barris, cerca de 42,4% do total das exportações (ANP, 2018; p. 120-123).
Verifica-se que o Brasil vem se destacando no cenário internacional como produtor
de petróleo, ganhando, assim, maior visibilidade internacional e, consequentemente, maior
credibilidade, o que pressupõe possibilidades também de crescimento no setor econômico,
social e tecnológico.
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4 A QUESTÃO AMBIENTAL GLOBAL

Ao longo da evolução da sociedade, diversas foram as transformações políticas,
sociais e econômicas, e as ações humanas provocou impactos, muitas vezes, negativos ao
meio ambiente.
A ideia dos impactos negativos o meio ambiente, em razão da ação humana, só veio
a ganhar uma atenção maior após a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, em
consequência da poluição industrial prejudicial à saúde humana e ambiental.
Nesse período, a sociedade se encontrava em intensa produção de bens, numa busca
incansável de recursos naturais, explorando-os de forma indiscriminada a ponto de ocasionar
diversos problemas socioambientais. O crescimento populacional, a busca incessante da
exploração de recursos naturais, sem quaisquer limites, a ideia de consumo cada vez maior e,
consequentemente, o descarte de resíduos industriais, sem qualquer cuidado, geraram graves
consequências para a população dessa época.
Assim, no final da década de 1960 e início da década de 1970, a questão ambiental
passou a tomar o campo das discussões internacionais, muitas delas influenciadas pelas
questões tratadas no livro Primavera Silenciosa, que abordou a questão do uso de compostos
químicos no pós-guerra e seus malefícios ao meio ambiente.
Em decorrência desse afã de produção, a sociedade vivenciou graves tragédias
ambientais, como o episódio ocorrido na Bélgica, em 1930, no Vale do Meuse, em razão uma
inversão térmica provocada por uma densa fumaça. Outro desastre ambiental ocorreu em
Londres, em 1952, o smog, conhecido como “a névoa matadora”, que ocasionou a morte de
quatro mil pessoas.
Assim, diante das vicissitudes ambientais e sociais da época, a questão do meio
ambiente começa a se tornar uma temática discutida globalmente, uma vez que ela vai além
das fronteiras territoriais, não se limitando àquelas definidas geograficamente. As
consequências negativas relacionadas às interferências no meio ambiente podem provocar
impactos na qualidade de vida do ser humano em todo o mundo.
A partir do século XX a relação do homem com o meio ambiente e os recursos
naturais não se deu apenas para gerar riquezas, novas tecnologias e crescimento econômico.
Provocou um grande desiquilíbrio ambiental, gerando uma alta taxa de poluição do ar, das
águas, do solo, e destruição da fauna e flora. Verdade que, após o início do incentivo
desenfreado ao consumo, a sociedade não mais deixou os patrões capitalistas, vindo a
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consumir cada vez mais, em busca de maiores riquezas e melhores tecnologias. Os graves
problemas gerados em razão desta nova ideologia consumista forçaram a busca de solução
para questões como fontes de energia, fontes de alimento, matéria prima, armazenamento de
resíduos sólidos, desequilíbrios climáticos, entre outros graves problemas.
Diante desse cenário, a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1968, por meio
da Resolução nº 2398, convocou a Conferência da Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, realizada em 1972, em Estocolmo, vindo a se tornar um marco histórico mundial no
que se refere à discussão de questões ambientais (PADILHA, 2010, p. 47- 48).
4.1 A Conferência de Estocolmo
A partir da Conferência de Estocolmo, acentuou-se o processo de ações políticas
ambientais, o que fez aumentar o interesse por questões importantes como o papel dos países
desenvolvidos e em desenvolvimento na preservação do meio ambiente.
A Conferência contou com a participação de 113 países, 250 organizações não
governamentais e organismos da ONU, e, pela primeira vez, foram estabelecidos princípios
comuns para a preservação do meio ambiente. Foi votada a Declaração de Princípios de
Estocolmo, assim como o Plano de Ação para o meio ambiente a criação do Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA – e o United Nations Environment
Programe – UNEP.
Nas discussões sobressaiu-se o fato de o homem ser obra e construtor do meio
ambiente, que lhe fornece o sustento e lhe possibilita o desenvolvimento, embora, hoje, esse
homem tenha o poder de transformar aquilo que o cerca de forma nem sempre positiva,
esquecendo-se de que o meio, natural ou artificial é essencial para o seu bem-estar e para o
gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à vida.
Fez-se necessário, pois, que a capacidade desenvolvida pelo homem em transformar
seu meio ambiente fosse empregada no bem-estar dos povos, promovendo um
desenvolvimento econômico favorável à sociedade.
A Convenção destacou o grande conhecimento e experiência que o homem adquiriu
ao longo da sua evolução, possibilitando-lhe alcançar uma evolução benéfica para todos os
povos. No entanto, destacou que essa capacidade aplicada erroneamente e de forma
imprudente poderá causar danos incalculáveis ao ser humano e seu meio ambiente.
Atualmente, são inquestionáveis as graves consequências advindas da ação
predatória do homem, que ocasionam grandes transtornos ambientais, em decorrência da

56

poluição da água, do ar, da terra e dos seres vivos, bem como grandes transtornos de
equilíbrio ecológico da biosfera.
Destacou-se ainda que, nos países em desenvolvimento os problemas ambientais
estão, na sua grande maioria, relacionados ao subdesenvolvimento, uma vez que milhões de
pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Por isso, os países em desenvolvimento devem
concentrar seus esforços em salvaguardar e melhorar o meio ambiente. Quanto aos países
industrializados, eles devem promover a redução das desigualdades entre os países
subdesenvolvidos e atentar para os problemas ambientais relacionados à industrialização e ao
desenvolvimento tecnológico.
Na Convenção de Estocolmo, também foi analisada a questão do crescimento
demográfico e suas consequências negativas ao meio ambiente e à própria população.
Enfatizou-se a importância de se avaliar as consequências da ação humana sobre o meio
ambiente, assim como a necessidade de promover condições melhores de vida para a
posteridade.
Como meta, apresentou-se a proteção e defesa do meio ambiente para a atual
geração e para as futuras, mantendo-se ainda as metas fundamentais já estabelecidas, como a
paz e o desenvolvimento econômico e social.
Como meio para alcançar a meta pretendida, refletiu-se sobre a necessidade do apoio
conjunto da sociedade, governos e entidades privadas e públicas, bem como uma cooperação
internacional que possibilite aplicar uma política econômica e social em prol dos países em
desenvolvimento.
Padilha (2010) explica que, a partir da Conferência de Estocolmo (1972), passa-se a
vincular meio ambiente a políticas públicas, o que constituiu um marco político e estrutural
em prol ao meio ambiente:
Neste sentido, a Conferência de Estocolmo registra um marco das preocupações
humanas com a mudança de atitude em relação ao meio ambiente, reconhecendo
níveis de perigo que o descuido e a negligência no desenvolvimento social,
econômico e tecnológico causam ao planeta. E depositando a esperança de que a
melhoria da qualidade do meio ambiente, que está diretamente ligada à criação de
uma boa qualidade de vida humana, se fará por meio de um necessário estado de
espirito entusiástico, porém tranquilo, de um trabalho intenso, mas ordenado, de
todas as nações e povos conjuntamente. [...]
A partir da Conferência de Estocolmo, passa-se a relacionar a proteção ao meio
ambiente com políticas públicas governamentais adequadas, encontrando-se, nesses
documentos inaugurais da política e do Direito Ambiental Internacional, o
reconhecimento da intrínseca relação entre desenvolvimento econômico e
conservação de recursos naturais [...] (PADINHA, 2010, p. 50-51)
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Na extensão desse pensamento, a Conferência apresenta a sua Declaração de
Princípios (1972), contendo 26 princípios norteadores para a proteção e desenvolvimento do
ambiente, atrelados aos direitos fundamentais do homem e ao direito do gozo de um meio
ambiente de qualidade, que promova vida digna e bem-estar, conforme estabelecido pelo
Princípio nº 132.
A Declaração, ao apresentar seus princípios balizadores na proteção do meio
ambiente, ainda demonstrou a preocupação e a necessidade com a gestão adequada aos
recursos naturais, preservando o ecossistema para a atual geração e para as futuras, a fim de
evitar danos irreparáveis ao ecossistema e ao meio ambiente. Também mereceu destaque a
preservação da vida selvagem que não deve ser negligenciada em razão do desenvolvimento
econômico.
Destacou-se também a necessidade de se atentar para os recursos não renováveis e o
perigo da sua exaustão. Daí a importância de utilizá-los de forma consciente.
A Declaração enfatiza a importância do desenvolvimento econômico e social como
forma de assegurar um meio ambiente aproveitável e melhor qualidade de vida.

Os

problemas gerados pelos problemas ambientais nos países em desenvolvimento podem ser
mitigados com assistência de países desenvolvidos por meio de assistência técnica e
financeira e de comércio justo de produtos de exportação.
A Declaração enfatizou que a política ambiental não deveria dificultar o
desenvolvimento atual ou futuro dos países em desenvolvimento, mas, sim, juntamente com
os países desenvolvidos e organizações internacionais possibilitar um desenvolvimento que
considere as consequências das ações humanas sobre o meio ambiente.
Nesse contexto, surgem dois princípios internacionais ambientais que serão
condutores para a conclusão deste trabalho, quais sejam, o princípio do desenvolvimento
sustentável e o da cooperação entre os Estados, que, apesar de não terem sido apresentados de
forma direta em Estocolmo, já constituíram ideais compartilhados.
Foi tema também abordado pela Conferência (1972) a busca de uma maior eficiência
dos planos de gestão e proteção ambiental, destacando-se a necessidade de um planejamento

32

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em
um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene
obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.
A esse respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a
opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem ser
eliminadas.
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integrado entre os Estados, por meio de um planejamento racional entre o desenvolvimento e
as melhorias do meio ambiente.
Observou-se também a necessidade implementar melhores políticas públicas em
regiões com maior densidade populacional, de forma a possibilitar o respeito aos direitos
humanos e menos prejuízos ao meio ambiente.
A Declaração de Estocolmo esclareceu ainda a soberania dos Estados na exploração
dos recursos naturais, mas enfatizou que a questão ambiental é transfronteiriça, e as atividades
praticadas dentro de cada jurisdição dos Estados não devem provocar interferências
ambientais fora dos seus limites nacionais, sendo prevista a responsabilidade civil aos estados
cooperados contra os danos ambientais causados de forma interna ou externa da sua
jurisdição.
Mesmo que os princípios não tenham poder vinculante e força cogente (soft laws),
sendo utilizados apenas como “boas intenções”, eles foram balizadores de uma política
internacional de proteção ao meio ambiente, influenciando e condicionando legislações
internas de diversos Estados.
A Constituição brasileira de 1988, por exemplo, adotou alguns dos princípios, como
o do direito ao meio ambiente equilibrado e sadia qualidade de vida para gerações atuais e
futuras , previsto no caput do artigo 225; o princípio da educação ambiental, inciso IV do
artigo 225; aplicação da responsabilidade civil penal e administrativo ao poluidor, parágrafo
3º do artigo 225, e correlação entre meio ambiente e desenvolvimento, artigo 170
(PADINHA, 2010, p. 57).
Verifica-se, assim, a efetividade das soft laws apresentadas em documentos
internacionais,

que,

aos

poucos,

vão

sendo

internalizados

pelos

estados-nações,

principalmente no que se refere ao meio ambiente.
A Declaração de Princípios da Conferência de Estocolmo não tratou de forma direta
sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e cooperação entre os Estados, porém a ideia
já se encontrava presente, mesmo que de forma indireta, e, a partir de Estocolmo (1972), esses
princípios ganham força e se tornam precursores do desenvolvimento mundial.
4.1.1 O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA
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Como resultado da Conferencia de Estocolmo, cria-se o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA33 , em 1972 como um dos principais resultados da
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, cujos objetivos principais são
a manutenção do meio ambiente mundial e o constante monitoramento, alertando populações
sobre problemas e ameaças ao meio ambiente, bem como promovendo e indicando medidas
para melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os recursos naturais.
Como resultado da criação da PNUMA, destaca-se o Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas – IPCC34 , criado com o objetivo de fornecer informações
cientificas, técnicas e socioeconômicas relevantes para os governos membros, sobre
mudanças climáticas e seus impactos, sendo seus estudos e relatórios usados como base para
os acordos e metas internacionais sobre mudanças climáticas. (CHANGE, 2019).
Desde a sua criação, em 1988, o IPCC realizou diversos estudos e avaliações,
apresentando cinco relatórios de avaliação, que deram subsídios para diversos acordos e
novos estudos. O primeiro relatório foi produzido pelo IPCC em 1990 e nele se destacou a
importância da cooperação internacional sobre mudanças climáticas, o que foi decisivo para a
criação da Convenção do Quadro das Nações Unidas para Mudanças do Clima – UNFCC. O
segundo relatório de avaliação foi concebido em 1995, e suas informações serviram como
material para a adoção do protocolo de Quioto em 1997. O terceiro ocorreu em 2001 e
abordou os impactos ambientais em razão das mudanças climáticas e a necessidade de
adaptação. Em 2007, foi apresentado o quarto relatório que informou que a ação humana tem
gerado consequências prejudiciais ao clima no mundo, e seus dados foram utilizados como
base para o acordo pós- Quioto, que se concentrou em limitar o aquecimento a 2 ° C. O quinto
relatório foi finalizado entre 2013 e 2104. Atualmente, o IPCC está trabalhando em seu sexto
ciclo de avaliação, preparando três relatórios especiais, um de metodologia e o sexto relatório
de avaliação. O primeiro desses relatórios especiais, Aquecimento Global de 1.5 ° C (SR15),
foi solicitado pelos governos mundiais sob o Acordo de Paris. Em maio de 2019, o IPCC
finalizará uma atualização das Diretrizes do IPCC de 2006 sobre Inventários Nacionais de
Gases de Efeito Estufa. O Relatório Especial sobre Mudanças Climáticas e Terra (SRCCL)
será finalizado em agosto de 2019, e o Relatório Especial sobre o Oceano e a Criosfera em um
Clima em Mudança (SROCC) será concluído em setembro de 2019. Espera-se que o sexto
A sede do PNUMA foi estabelecida em Nairóbi, no Quênia, como resultado da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano.
34
Criado em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e pelo programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente – PNUMA, com 195 governos membros, para avaliar a ciências relacionada á mudança
climática.
33
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relatório de avaliação (AR6) seja finalizado em 2022 a tempo do primeiro balanço global no
ano seguinte. (CHANGE, 2019).
4.2 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CNUMAD) – RIO/92
Realizada em junho de 1992, na cidade do Rio de janeiro, a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Cúpula da Terra
(Earth Summit), foi considerada um evento de excelência no que diz respeito às tratativas
sobre o meio ambiente, em especial, o clima. Contou não só com a participação de 178 países
e mais de 100 chefes de Estado, como também com a participação popular de cerca de 20
(vinte) mil pessoas, representando as organizações não governamentais. A CNUMAD se deu
em um momento mais propício ao diálogo, ao contrário do que ocorreu na Conferência de
Estocolmo, quando ainda eram muito acentuadas as divergências políticas da época, o que
facilitou as tratativas sobre os temas abordados. (PADILHA, p. 2010, p. 61).
Os documentos celebrados durante a RIO/92 foram de suma importância para o
crescimento e evolução das normas ambientais, bem como para um desenvolvimento
econômico mais responsável. Foram instituídas a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Agenda 21 e a Declaração de Princípios sobre as Florestas (COSTA,
2016, p. 47).
O principal objetivo

foi defender um

desenvolvimento sustentável,

um

desenvolvimento econômico menos consumista e uma cooperação entre os países, pois
verificou-se que as nações mais desenvolvidas eram as maiores responsáveis pelos danos ao
meio ambiente e que os países em desenvolvimento necessitam de suporte financeiro e
tecnológico para alcançar um desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, foram
apresentados 27 princípios norteadores das pretensões apresentadas no evento. O princípio do
desenvolvimento passou a ser incorporado de forma direta, bem como o da cooperação entre
os Estados, buscando uma maior integração entre eles.
O alcance da Rio/92 foi tamanho, que, a partir do evento, foram firmadas duas
importantes convenções multilaterais, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima e a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB)35.
35

A Convenção abarca tudo o que se refere direta ou indiretamente à biodiversidade – e ela funciona, assim,
como uma espécie de arcabouço legal e político para diversas outras convenções e acordos ambientais mais
específicos.
Disponível
em
<http://www.mma.gov.br/biodiversidade/conven%C3%A7%C3%A3o-dadiversidade-biol%C3%B3gica.html>. Acesso em 30 de março de 2019.
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Verifica-se que a Rio/92 foi um expoente na promulgação de diretrizes para o meio
ambiente, consagrando, de forma clara e definitiva, a promoção e o compromisso com o
desenvolvimento sustentável.
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5 CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS DO
CLIMA
A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima estabelece
normas para redução de lançamento de gases de efeito estufa (GEE) e foi criada em 1992, na
RIO/92, sendo na época assinada por 154 países e pela Comunidade Europeia. Entrou em
vigor em 1994, contando com 182 países signatários.
A CQNUMC tem como principal objetivo o combate na emissão dos gases de efeito
estufa (GEE) na atmosfera, mas também trata sobre a conservação e aplicação dos
sumidouros dos gases de carbono.
Os países signatários são classificados e divididos em três grupos: no Anexo I, estão
os países desenvolvidos, membros da organização para Cooperação e o desenvolvimento
Econômico; no Anexo II, estão os países industrializados, em processo de transição para uma
economia de mercado e detentores de tecnologia e recursos financeiros para custear os países
em desenvolvimento e, no anexo III, encontram-se os países em desenvolvimento.
(PADILHA, 2010, p. 83).
Padilha explica a importância da CQNUMC, uma vez que foi o primeiro instrumento
jurídico, mesmo que sem força de obrigação, a tratar sobre as alterações do clima:
Ressalte-se a importância da adoção da Convenção-Quadro na RIO/92, uma vez que
foi o primeiro instrumento jurídico internacional a tratar das relações do clima,
reconhecendo a participação histórica diferenciada dos Estados na emissão de gases
de efeito estufa e sua concentração na atmosfera, bem como a necessidade de
esforços conjuntos de mecanismos de contenção para a solução dos efeitos das
alterações climáticas terrestres, adotando assim o Princípio das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas (PADILHA, 2010, p. 83 - 84) .

Destaca-se que o princípio das responsabilidades comuns está previsto no princípio 7
do documento das Declarações dos princípios da RIO/92, cuja ideia se apresenta de forma
parecida com o princípio da igualdade, ao tratar os desiguais de maneira desigual, de forma a
igualar as partes envolvidas. Considerando os países desenvolvidos como aqueles que, ao
longo da história, mais poluíram e se desenvolveram à custa da degradação do meio ambiente,
são eles que têm a obrigação de reduzir a emissão de GEE e proporcionar aos países em
desenvolvimento, por meio de financiamento e/ou tecnologia, condições para que eles possam
se desenvolver socioeconomicamente e de forma sustentável. Destaca-se que a ideia de
responsabilidade comum diferenciada já era tratada desde a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente Humano, em Estocolmo.
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A CQNUMC se apresenta como instrumento que pretende irradiar e proporcionar à
população mundial a ideia do desenvolvimento sustentável, destacando a cooperação
internacional para alcançar os seus objetivos.
Dessa forma, entre muitas diretrizes apresentadas pela CQNUMC, está a obrigação
das partes signatárias desenvolverem inventários nacionais de emissão antropogênicas36;
apresentar projetos de mitigação das alterações climáticas; cooperação internacional, na
transferência de tecnologia, informações cientificas, e financeiras, para promoção da redução
da emissão de GEE; conservação e melhorias dos sumidouros e reservatórios dos gases de
efeito estufa; e promover a educação e informação relativa as alterações climáticas
(PADILHA, 2010, p. 85).
A CQNUMC estabelece normas gerais, sem apresentar qualquer sanção, em razão do
descumprimento das suas diretrizes, pelos países signatários, o que demandou um mecanismo
regulamentador. Surge, assim, a Conferência das Partes (COP).
A COP é órgão máximo da CQNUMC, cujo objetivo principal é promover a
efetivação e implementação da Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos que ela
possa adotar. Constituído pelos países signatários da Conferência do Clima (FIG.4), esse
órgão deve se reunir anualmente para tratar de meios para desenvolver as normas e negociar
novos compromissos. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Conferência das partes).
Figura 4 – Linha do tempo das realizações das COPS

36

Atividades humanas, em oposição a aqueles que ocorrem em ambientes naturais sem influência humana.
Utilizado no contexto de externalidades ambientais na forma de resíduos químicos ou biológicos que são
produzidos como subprodutos de atividades humanas. Por exemplo, é largamente aceite que o aumento
de dióxido de carbono na atmosfera com origem antropogênica é o fator principal por detrás das alterações
climáticas.

64

Fonte: Ministério do meio Ambiente37

5.1 Protocolo de Quioto
Criado em 1997, por meio da reunião da COP3, o Protocolo de Quioto38 constitui um
tratado complementar à Convenção-Quadro das nações sobre Mudança do Clima, que obriga
os países signatários a respeitar regras internacionais de redução de GEE.
O Protocolo entrou em vigor em 2005. Suas regras detalhadas para implementação
foram adotadas na COP7 em Marrakesh, Marrocos, em 2001.
Conforme previsto no artigo 3º39 da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, o
Protocolo de Quioto estabeleceu, incialmente, para os países industrializados uma redução na
emissão de GEE de 5%, entre o período de 2008 a 2012, considerando a emissão no ano de
1990.
O protocolo de Quioto, ao tratar sobre as metas a serem observadas pelos países
signatários, quanto à emissão de GEE, torna-se um pioneiro em se tratando de Tratados
Internacionais. Grandes foram as discussões a respeito das metas estabelecidas, envolvendo
Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/conferencia-das-partes.html.
Acesso em 1 de abr. de 2019.
38
Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto.html;
Acesso em 1 de abr.l 2019.
39
Artigo 3- 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 2012 [...]
37
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grandes disputas políticas e econômicas, uma vez que aos países desenvolvidos foi imposta
uma revisão nas suas fontes energéticas, ou seja, a implantação de uma política energética que
favoreça fontes alternativas, a fim de mitigar a exploração excessiva de combustíveis fósseis.
Em consequência das imposições apresentadas pelo Tratado de Quioto, os Estado
Unidos, o maior emissor de GEE (20% do total), não assinou o tratado, alegando prejuízo à
sua economia., o que demonstra a falta de consenso dos países desenvolvimento ao aceitar as
imposições de metas na redução de GEE, uma vez que entendem que as imposições
prejudicam de forma considerável o crescimento econômico, destacando ainda a negativa de
aceitação quanto à responsabilização apresentada pelo princípio da responsabilidade comum,
mas diferenciada, uma vez que o Tratado impôs redução da emissão de GEE, apenas aos
países desenvolvidos (PADILHA, 2010, p. 89).
Em 2012, ocorreu a COP 18 em Doha, no Catar, em que se aprovou o segundo
período do Protocolo de Quioto, com vigência até 2020. Ficou conhecido como Emenda de
Doha ao Protocolo de Quioto e não contou com a participação do Japão, do Canadá da Rússia,
Nova Zelândia. Os Estados Unidos também não participaram, nem tampouco ratificaram,
assim como ocorreu anteriormente.
Como meio complementar do Tratado de Quioto, a COP 18 estabeleceu em seu
artigo 1240 o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL),41que autoriza países
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. 3. Sob o mecanismo de
desenvolvimento limpo: (a) As Partes não incluídas no Anexo I beneficiar-se-ão de atividades de projetos que
resultem em reduções certificadas de emissões; e (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 e redução de emissões, assumidos no Artigo 3, como
determinado pela Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. 4. O mecanismo de
desenvolvimento limpo deve sujeitar-se à autoridade e orientação da Conferência das Partes na qualidade de
reunião das Partes deste Protocolo e à supervisão de um conselho executivo do mecanismo de desenvolvimento
limpo. 5. As reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto devem ser certificadas por entidades
operacionais a serem designadas pela Conferência das Partesna qualidade de reunião das Partes deste Protocolo,
com base em: (a) Participação voluntária aprovada por cada Parte envolvida; (b) Benefícios reais, mensuráveis e
de longo prazo relacionados com a mitigação da mudança do clima, e (c) Reduções de emissões que sejam
adicionais às que ocorreriam na ausência da atividade certificada de projeto. 6. O mecanismo de
desenvolvimento limpo deve prestar assistência quanto à obtenção de fundos para atividades certificadas de
projetos quando necessário. 7. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve,
em sua primeira sessão, elaborar modalidades e procedimentos com o objetivo de assegurar transparência,
eficiência e prestação de contas das atividades de projetos por meio de auditorias e verificações independentes.
8. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve assegurar que uma fração
dos fundos advindos de atividades de projetos certificadas seja utilizada para cobrir despesas administrativas,
assim como assistir às Partes países em desenvolvimento que sejam particularmente vulneráveis aos efeitos
adversos da mudança do clima para fazer face aos custos de adaptação. 9. A participação no mecanismo de
desenvolvimento limpo, incluindo nas atividades mencionadas no parágrafo 3(a) acima e na aquisição de
reduções certificadas de emissão, pode envolver entidades privadas e/ou públicas e deve sujeitar-se a qualquer
orientação que possa ser dada pelo conselho executivo do mecanismo de desenvolvimento limpo. 10. Reduções
40
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desenvolvidos a “comprar créditos de Carbono”, por meio de projetos sustentáveis nos países
em desenvolvimento que tenham ratificado o Protocolo. Esse “direito” é denominado
Redução Certificada de Carbono (RCE). A ideia atribuída ao MDL é de, com a adoção de
projetos sustentáveis, proporcionar aos países em desenvolvimento novas tecnologias e
conhecimento na redução de GEE, e possibilitar aos países desenvolvidos uma flexibilização
nas metas estabelecidas para emissão.
O MDL é um dos três mecanismos previstos pelo Protocolo, a fim de proporcionar
aos países desenvolvidos meios para atingir suas mentas. Estão previstos como mecanismos,
além do MDL, o Comércio de emissões (ET) e a Implementação conjunta (JI).
O Comércio de Emissão, previsto no artigo 1742 do Protocolo de Quioto, permite que
países que possuem unidades de emissão, mas não utilizam toda sua “quota”, vendam para
países que já ultrapassaram o limite das suas metas.
A Implementação Conjunta está prevista no artigo 6º43 do protocolo. Esse
mecanismo permite que países que têm o compromisso de mitigar a emissão de GEE,
realizem em países desenvolvidos, membros do Protocolo, projetos de redução e ganhem
unidades de redução. Esse trabalho compartilhado possibilita uma flexibilização e eficiência
em termos de custo de cumprimento nas diretrizes compromissadas pelo Protocolo de Quioto,
enquanto o país anfitrião se beneficia com investimento e tecnologia44.
Para participar dos mecanismos de flexibilização estabelecidos pelo Protocolo, faz-se
necessário que os países sejam signatários, entre outros requisitos, tenham calculado o valor
atribuído em termos de tolerância de emissões equivalentes de CO2; possui sistema para
estimar as emissões e remoções de GEE dentro do seu território; e relatar anualmente
informações sobre emissões e remoções ao secretariado.
Os mecanismos previstos pelo Protocolo de Quioto permitem que países
desenvolvidos flexibilizem a forma como alcançar as metas estabelecidas pera redução da
certificadas de emissões obtidas durante o período do ano 2000 até o início do primeiro período de compromisso
podem ser utilizadas para auxiliar no cumprimento das responsabilidades relativas ao primeiro período de
compromisso.
41
Clean Development Mechanism - MDL
42
Artigo 17- 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.
43
Artigo 6 _ 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, [...]
44
Disponível em: <https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/mechanisms/joint-implementation>; Acesso em
01 de abril de 2019.
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emissão de GEE, criando-se assim o mercado de carbono, com intuído dos países
desenvolvidos alcançarem as metas estabelecidas e incentivarem o setor privado a
contribuírem com a mitigação da emissão de GEE.
Verifica-se, mais uma vez, que os movimentos internacionais em prol ao meio
ambiente, baseiam-se na ideia de um desenvolvimento econômico sustentável e na
cooperação entre os estados-nações, para que todos possam ter acesso e possibilidades de
apresentarem um desenvolvimento mais sustentável.
5.2 Acordo de Paris
Após anos de discussão e debates sobre meios para mitigar a emissão de GEE, foi
realizada em 2015 na cidade de Paris, a 21ª Conferência das Partes, onde foi estabelecido um
novo Acordo com objetivo de fortalecer as diretrizes para alcançar a mitigação dos efeitos das
mudanças climáticas.
Este Acordo ficou conhecido como Acordo de Paris, aprovado por 195 países, cujo
objetivo45 principal é buscar a redução da emissão de GEE e promover o desenvolvimento
sustentável, firmando o compromisso com seus países signatários em manter o aumento de
temperatura global em menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços
para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.
Após o Tratado de Quioto, várias reuniões ocorreram pela COP, e entre diversos
temas debatidos, um deles era a questão da responsabilidade dos países na emissão de GEE,
uma vez que se buscava um consenso quanto ao tema entre os países desenvolvidos e países
em desenvolvimento, uma vez que responsabilidade na emissão desses gases, sem dúvida
alguma, alcançava países como China, Índia, México, Brasil e África do Sul, razão pela qual
fazia necessário rever a participação destes países nos compromissos para fixação de metas de
redução de gases de efeito estufa.

45

2.1 O presente Acordo, no reforço da implementação da Convenção, incluindo seu objetivo, visa a fortalecer a
resposta global à ameaça das mudanças climáticas, no contexto do desenvolvimento sustentável e os esforços
para erradicar a pobreza, incluindo ao:
(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2°C acima dos níveis pré-industriais e buscar
esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso
reduziria significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas;
(b) Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das mudanças climáticas e fomentar a resiliência
ao clima e o desenvolvimento de baixas emissões de gases de efeito estufa, de uma forma que não ameace a
produção de alimentos;
(c) Promover fluxos financeiros consistentes com um caminho de baixas emissões de gases de efeito estufa e de
desenvolvimento resiliente ao clima.

68

Com efeito, o Acordo de Paris passa a adotar o princípio da responsabilidade dos
comuns diferenciada, ou seja, mesmo o instrumento internacional vincular todos os países
signatários, não significa uma aplicação simétrica, estabelecendo assim, no artigo 2º, tópico
2.2 a aplicação do princípio, ponderando as particularidades econômicas e sociais e cada país.
O Acordo de Paris em seu artigo 4º, item 446, estabelece que os países desenvolvidos
devem estabelecer objetivos de redução das emissões de GEE, devendo os países em
desenvolvimento aumentar os esforços na luta contra o aquecimento global. Com efeito, pela
primeira vez estende-se a todas as nações uma causa comum, qual seja, o combate as
mudanças climáticas em todo o mundo, exigindo que todas as partes contribuam, por meio
das “contribuições determinadas nacionalmente”, devendo ser relatado regulamente a emissão
de GEE e os esforços de mitigação desta; haverá também um balanço global a cada cinco
anos para avaliar o progresso coletivo da busca pelo objetivo estabelecido47.
O Acordo de Paris, de forma particular, estabeleceu aos países signatários uma forma
hibrida, estabelecendo obrigações vinculantes e não vinculantes, bem como apresentando
diretrizes gerais internacionais (top-down), e possibilitando aos países signatários instituir
uma política interna que melhor se adaptem à realidade de cada país (bottom-up), a fim de
cumprir com as diretrizes e objetivos estabelecidos no Acordo, essas diretrizes e mecanismos
são denominadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), prevista no artigo 4 do
Acordo.
Cada país será responsável pelo cumprimento de suas metas, conforme as suas
Contribuições Nacionalmente Determinantes, devendo, no entanto, cada Parte, relatar quais
são seus compromissos nacionais ao longo do tempo, e fornecer informações, a cada cinco
anos, para o acompanhamento do desempenho desses compromissos.
Outra questão tratada pelo Acordo é o mecanismo de mercado, previsto no artigo 6º,
que estabelece que as Partes poderão cooperar de maneira voluntaria na implementação de
suas contribuições nacionalmente, assim, os países poderão de forma voluntaria compensar a
redução de emissão de GEE ocorridas em outros países, operando de forma similar ao do
MDL, previsto pelo Protocolo de Quioto; logo, esses mecanismos podem gerar compensações
para reduções de emissões em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

46

4.4- Os países desenvolvidos Partes deverão continuar assumindo a liderança por meio da realização de metas
de redução de emissão absoluta na economia de modo abrangente. Os países em desenvolvimento Partes devem
continuar a reforçar seus esforços de mitigação, e são encorajados a ter como guia ao longo do tempo as metas
de redução de emissões ou metas de limitação de toda a economia à luz de diferentes circunstâncias nacionais.
47
Disponível em https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement;
Acesso em 1 de abril de 2019.
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Busca-se ainda, por meio das diretrizes estabelecidas no artigo 7º do Acordo, uma
cooperação global para promover a adaptação, fortalecer a resiliência e reduzir a
vulnerabilidade ás mudanças climáticas, visando um desenvolvimento sustentável; neste
sentido, incumbe aos países desenvolvidos auxiliarem os países em desenvolvimento, por
meio de diversos instrumentos que possibilitem facilitar sua adaptação para cumprimento das
diretrizes previstas para redução da emissão de GEE.
O artigo 9º ainda prevê o incentivo financeiro dos países desenvolvidos aos países
em desenvolvimento, para auxiliar estes no que diz respeito à mitigação quanto à adaptação
na das suas obrigações no âmbito da Convenção; ficou estabelecido que os países
desenvolvidos, conjuntamente, deverão investir até 2020, um total de 100 bilhões de dólares
em medidas de combate à mudança do clima e adaptação nos países em
desenvolvimento. Por sua vez, o Acordo inova-se também ao possibilitar o incentivo
financeiro entre países em desenvolvimento.
O então presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou em junho de 2017, que os
EUA estavam se retirando do Acordo de Paris, sob alegação de haver uma forte injustiça com
a economia da América, tendo em vista os altos custos para cumprir as diretrizes e objetivos
estabelecidos pelo Acordo.
Em novembro de 2017 foi realizada em Bonn, Alemanha, a COP23 cujo objeto é
apresentar diretrizes para a regulamentação do acordo de Paris, sendo um dos temas mais
discutidos era a ajuda financeira aos países em desenvolvimento pelos países desenvolvidos e
a necessidade de redução de utilização de combustíveis fósseis.
Nessa ocasião, os países se comprometeram a encaminhar estudos para a negociação
das diretrizes para implementação dos compromissos assumidos no Acordo de Paris.
Em 2018, em Katowice, na Polônia, foi realizada a COP 24, na qual ficou
demonstrada para os Estados membros a necessidade de aumentar as metas climáticas até
2020, em resposta aos dados científicos mais recentes, elaborados pelo IPCC, mas lacunas
ainda permanecem, na implementação das regras do Acordo de Paris, bem como a ajuda
financeira aos países em desenvolvimento.
Por sua vez, o Brasil em 12 de setembro de 2016 concluiu o processo de ratificação
do acordo de Paris, sendo entregue o documento no dia 21 de setembro as Nações Unidas,
assumindo assim um compromisso internacional.
O Brasil ao apresentar suas Contribuições Nacionalmente

Determinadas,

comprometeu-se em reduzir a emissão de GEE em 37% abaixo dos índices registrados em
2005, até 2025; aumentando este índice para 43% até 2030. Para alcançar suas metas, o Brasil
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se comprometeu a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética
para aproximadamente 18% até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de
florestas, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na
composição da matriz energética em 203048.
Figura 5 – Metas Nacionalmente Determinadas Estabelecidas pelo Brasil

Fonte: Ministério do Meio Ambiente.

48

Disponível em http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris; Acesso em 2 de
abr. 2019.
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6 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE O CLIMA E A CONSTITUIÇÃO DE 1988

A Lei Federal nº 6.938 insistiu na Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA – ,
em 31 de agosto de 1981, sendo a primeira norma brasileira a tutelar de forma geral o meio
ambiente. Anteriormente havia apenas normas que tratavam sobre temas específicos, como o
Decreto nº 227/1967, que abordava sobre o Código de Mineração; a Lei 5.187/1967, Código
de Caça; o Decreto 221/1967, conhecido como código de Pesca, entre algumas outras normas
que tratavam sobre temas específicos.
A Lei 6.938/1981 além da criação da PNMA, criou-se também o Sistema Nacional
do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
respectivamente nos artigos 6º e 8º.
O artigo 6º estabeleceu a formação dos SISNAMA por diferentes órgãos
governamentais, bem como atribuiu a eles suas obrigações:
Art. 6º da Lei Federal nº 6.938/1981. Os órgãos e entidades da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim
estruturado:
I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente
da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais
para o meio ambiente e os recursos ambientais;
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos
naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia
qualidade de vida;
III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com
a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a
política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
IV - órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão
federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução
de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de
provocar a degradação ambiental;
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e
fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições (BRASIL, 1981).

Por sua vez, a PNMA estabelece, em seu artigo 8º, a competência do CONAMA:
Art. 8º Compete ao CONAMA:
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I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser concedido
pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e
das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados,
requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades
privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto
ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa
degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional.
IV - homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na
obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental; (VETADO);
V - determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de
benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e
a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em
estabelecimentos oficiais de crédito;
VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição
por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos
Ministérios competentes;
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da
qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais,
principalmente os hídricos. (BRASIL, 1981)
[...]

Com base em ideias político-sociais sustentáveis e apresentando diversas diretrizes e
regras a serem seguidas, a PNMA surge como um marco regulatório nacional sobre a tutela
do meio ambiente, oportunizando, assim, novas diretrizes regulatórias sobre o tema ambiental,
e a ideia de um desenvolvimento sustentável.
Todavia, apenas em 1988, com a promulgação na Constituição Federal, a tutela do
meio ambiente passou a ter um status constitucional, que buscou reunir em diversos
dispositivos a proteção ao meio ambiente e o incentivo ao desenvolvimento sustentável,
norteados principalmente pelo artigo 225 da Constituição Federal (1988).
O meio ambiente ganha contexto constitucional como norma fundamental conforme
propõe Costa (2013):
Neste diapasão, vem mostrar como esses direitos são fundamentais para todos, pois
o direito à vida tem de ser com dignidade, e essa dignidade é traduzida com trabalho,
que lhe dá condições de moradia e de consumo. Quanto ao consumo, antes dele deve
haver a produção. Como já salientou Derani, o fator básico da produção econômica é
a natureza. Portanto, o meio ambiente está no ápice desse trinômio, e confunde-se
com o próprio direito à vida, pois é dele que provém todas as demais garantias para
uma vida com dignidade. (COSTA, 2013, p. 52).

Atualmente, no Brasil, a tutela ao direito ambienta conta com um conjunto de
normativos esparsos, de conteúdo multidisciplinar, firmados por meio de atos legislativos,
executivos e judiciais, que tratam de temas amplos e/ou específicos, mas todos, com viés que
busca a tutela do meio ambiente equilibrado, atrelado ao desenvolvimento sustentável.
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Com efeitos, verifica-se que a Constituição (1988) recepcionou leis e normativos já
existentes, no que trata sobre a tutela do meio ambiente, enquanto outras foram criadas em
razão das diretrizes e exigências estabelecidas pela Carta Magna.
No que tange ao clima, ao estudo e ao combate as mudanças climáticas, a
Constituição Federal proporcionou a recepção de Tratados internacionais de natureza
ambiental na legislação brasileira.
A Constituição em seu artigo 21 estabelece a União a personalidade jurídica dúplice,
interna e internacional, ao especificar que compete a União manter relações com organizações
internacionais49, demonstrando, assim, aptidão para negociar e celebrar acordos com entes
internacionais; e atribuindo ao Congresso Nacional o poder de decidir sobre a participação ou
não do Brasil no acordo internacional.
Frisa-se, no entanto, que a simples participação brasileira em um tratado ou acordo
internacional não tem caráter vinculante plena, sendo necessário passar pelo crivo do
Congresso Nacional e receber a sansão do chefe do executivo, conforme esclareceu a Emenda
Constitucional 45 (BRASIL, 2004) em seu artigo 5º, §3º.
Destaca-se que atualmente, o regime jurídico internacional sobre mudanças
climáticas, contam com quatro documentos principiais: a Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas (aprovada por ocasião da Rio/92 , que entrou em vigor em
1994); o Protocolo de Quioto (aprovado em 1997, que entrou em vigor em 2005 e encerrou
seu primeiro período de redução de emissões em 2012); a Emenda Doha ao Protocolo
(aprovada em 2013), que estabeleceu novos compromissos de redução dos países
desenvolvidos para o segundo período do protocolo, e que, no entanto, até o momento, não
entrou em vigor; e o Acordo de Paris (aprovado em 2015, na COP-21, que entrou em vigor
em 2016) (REI, GONÇALVES, SOUZA, 2017, p. 89 – 90), sendo que o Brasil reconhece
esses documentos e apresenta uma política ambiental, com foco no combate das mudanças
climáticas, observando as diretrizes estabelecidas pelos documentos internacionais.
6.1 Decreto nº 6.263/2007
Em 2007, por meio do Decreto nº 6.263/2007 foi instituído o Comitê Interministerial
sobre Mudanças do Clima – CIM –
49

cujos objetivos, entre outros, era a orientação e

Art. 21. Compete à União:
I - Manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;
[...]

74

implementação do Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, propor ações prioritárias a
serem implementadas, apoiar de forma global a execução de ações conjuntas, trocas de
experiências de tecnologia e capacitação, promover a disseminação do Plano Nacional sobre
Mudança do Clima na sociedade.
O Decreto ainda apresentou em seu anexo conceitos50 como adaptação, gases de efeito
estufa, impacto, mitigação, mudança climática e vulnerabilidade, possibilitando uma maior
compreensão sobre as expressões usadas, a fim de alcançar uma maior efetividade frente a
Política Nacional sobre Mudanças do Clima.
6.2 Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC) e o Plano de Adaptação à
Mudança Climática (PNA)

Em setembro de 2008, foi instituído o Plano Nacional sobre Mudança Climáticas51,
sendo apresentado oficialmente em dezembro de 2008, constituído quatro principais estruturas
balizadoras: oportunidades de mitigação; impactos, vulnerabilidade e adaptação; pesquisa e
desenvolvimento; e educação e capacitação.
Incialmente, o Plano busca tratar duas grandes questões: equacionar a mudança do uso
da terra, em razão do crescente aumento de emissão de gases de efeito estufa – GEE – , nesse
setor, e ,ao mesmo tempo, de aumentar a eficiência do uso dos recursos naturais.
Os objetivos principais do Plano é a identificar, planejar e coordenar ações
mitigadoras da emissão de gases de efeito estufa; incentivar o aumento da eficiência nos
setores econômicos; preservar o aumento da participação de energias renováveis no setor
elétrico; fomentar a utilização de biocombustível no setor de transportes nacional; buscar a
50

Definição de verbetes e expressões segundo as disposições constantes da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima e no Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima - IPCC.
Adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos
efeitos atuais e esperados da mudança do clima.
Gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais e antrópicos, que absorvem e reemitem
radiação infravermelha.
Impacto: consequências da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais.
Mitigação: intervenção humana para reduzir as fontes ou fortalecer os sumidouros de gases de efeito estufa.
Mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que
altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural
observada ao longo de períodos comparáveis.
Vulnerabilidade: grau de susceptibilidade ou incapacidade de um sistema para reagir aos efeitos adversos da
mudança do clima, inclusive a variabilidade climática e os eventos extremos de tempo. A vulnerabilidade é uma
questão do caráter, magnitude e ritmo da mudança do clima e da variação a que um sistema está exposto, sua
sensibilidade e sua capacidade de adaptação.
51
Disponívelem:http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/plano_nacional_mudanca_clima.
pdf. Acesso em 10 de abr. de 2019.
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redução da taxa de desmatamento; eliminar a perda líquida da área florestal brasileira;
procurar identificar os impactos ambientais decorrentes da mudança climática e incentivar a
pesquisa para alcançar um sustentável52.
O plano ainda apresenta metas a serem seguidas para alcançar a redução da emissão
de gases de efeito estufa, bem como um desenvolvimento socioeconômico. Entre elas
destacam-se algumas tais como: reduzir o índice de desmatamento na Amazônia, dobrar a
área de florestas plantadas, para 11 milhões de hectares até 202053, aumentar a reciclagem de
resíduos sólidos urbanos em 20% até 201554, reduzir perdas não-técnicas na distribuição de
energia elétrica.
Destaca-se que o PNMC passa por revisões e avaliações periódicas, para que
acompanhe os interesses e necessidades da sociedade nacional, e observe as orientações
internacionais, assim em maio de 2016 houve a implantação do Plano Nacional de Adaptação
à Mudança do Clima – PNA, instituído pela Portaria nº 150 do Ministério do Meio Ambiente,
contando com a participação técnica de 18 órgãos do governo federal, entes da Federação em
colaboração com a sociedade civil e setor privado, com objetivo de contribuir para o alcance
dos compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças do Clima.
O Plano Nacional de Adaptação Climática foi instituído em conformidade com as
diretrizes e interesses apresentados pelo Plano Nacional sobre Mudança do Clima (BRASIL),
com os planos setoriais de mitigação e adaptação assumidas pelo Brasil no âmbito da
Conferência das Partes sobre Mudança do Clima.
O Plano se propõe a apresentar ações e diretrizes que visam à gestão e diminuição dos
diversos problemas climáticos do Brasil, promovendo, assim, a redução da vulnerabilidade
nacional à mudança do clima e uma gestão para o aproveitamento de formas energéticas
emergentes que possibilitem a adaptação dos sistemas naturais, humanos e produtivos e de
infraestrutura.

52

Dados do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacionalsobre-mudanca-do-clima/plano-nacional-sobre-mudanca-do-clima. Acesso em 20 de março de 2019.
53
O Brasil é um país florestal com aproximadamente 58% do seu território coberto por florestas naturais e
plantadas - o que representa a segunda maior área de florestas do mundo, atrás apenas da Rússia. São estimados
485,8 milhões de hectares de florestas nativas (FRA 2015) e 10 milhões de hectares de florestas plantadas
(IBGE, 2017). Disponível em http://www.florestal.gov.br/documentos/publicacoes/3230-boletim-snif-2017-ed1final/file. Acesso em 20 de março de 2019.
54
Estudos recentes apontam para uma produção de resíduos sólidos urbanos no Brasil em torno de 160 mil
toneladas diárias, sendo que 30% a 40% desses sãos considerados passíveis de reaproveitamento e reciclagem;
no entanto, apenas 13% desses resíduos são encaminhados para a reciclagem. Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29296. Acesso em 20 de mar.
2019.
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O presente Plano tem por objetivo geral promover a gestão e redução do risco
climático no país frente aos efeitos adversos associados à mudança do clima, de
forma a aproveitar as oportunidades emergentes, evitar perdas e danos e construir
instrumentos que permitam a adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos
e de infraestrutura. A visão que fundamenta o Plano é que todos os setores de
políticas governamentais, considerados vulneráveis aos impactos da mudança do
clima, possuam estratégias para gestão do risco climático. O Plano deve assegurar a
implementação, de maneira coordenada e satisfatória, das estratégias setoriais e
temáticas de gestão de risco, prioritariamente nas áreas de segurança alimentar e
nutricional, hídrica e energética. Igualmente, as medidas de adaptação devem estar
alinhadas com as metas nacionais de desenvolvimento socioeconômico e de redução
das desigualdades regionais, por meio da coordenação de políticas públicas, em
âmbito federal, estadual e municipal. No horizonte de longo prazo para 2040, o PNA
terá promovido, de forma sistêmica, a capacidade de adaptação do Governo Federal
e a redução dos riscos associados à mudança do clima. (Plano Nacional de
Adaptação à Mudança do Clima, p. 5)

Entre os temas tratados, estão agricultura, cidades, recursos hídricos, povos e
população vulnerável, segurança alimentar, biodiversidade e ecossistema, indústria e
mineração saúde e zonas costeiras.
Nesse diapasão, o Plano busca atuar de forma específica em diferentes planos: na
agricultura, na análise das vulnerabilidades a frente à mudança do clima e fornecer subsídios
para a revisão do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, em particular seu
programa de adaptação, e para as ações que serão executadas até 2020; nas cidades: no
planejamento e desenvolvimento urbano, buscando identificar mecanismos capazes de reduzir
a vulnerabilidade à mudança do clima e desenvolvimento; recursos hídricos: analisar os
impactos da mudança climática, identificando medidas de resposta de maior variabilidade;
povos e população:

identificar povos vulneráveis a mudanças climáticas; segurança

alimentar: identificar diretrizes e práticas que contribuam para a redução da vulnerabilidade;
biodiversidade e ecossistema: verificar as influências na biodiversidade e buscar medidas para
maior adaptação, e analisar o papel da biodiversidade e dos ecossistemas na redução da
vulnerabilidade socioeconômica por meio de provisão de serviços ecossistêmicos; indústria e
mineração: apresentar diretrizes para o tratamento das questões de adaptação à mudança
climática, e destacar a transversalidade das ações necessárias e as lacunas ainda existentes;
saúde: apresentar as vulnerabilidades em razão das mudanças climáticas, bem como buscar
diretrizes e estratégias para o SUS, compatíveis com a Política Nacional sobre Mudança do
Clima; zonas costeiras: Identificar a exposição atual da zona costeira brasileira à mudança do
clima,

e

apresentar

ações

necessárias

climática.(AMBIENTE, 2016; p. 7 - 8).

ao

desenvolvimento

de

sua

resiliência
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Na elaboração do PNA, foram considerados 11 setores55, representados pelos órgãos
governamentais competentes: Agricultura (Agriculture); Recursos Hídricos(Water resources);
Segurança Alimentar e Nutricional (Food and Nutritional Security); Biodiversidade
(Biodiversity and Ecosystems); Cidades (Cities); Gestão de Risco de desastres ( Disaster Risk
Management); Indústria e Mineração ( Industry and Mining); Infraestrutura (Infrastructure);
Povos e populações Vulneráveis ( Vulnerable Populations); Saúde ( Health)e Zonas Costeiras
( Coastal Zones).
Assim, com base em acordos e tratados internacionais, o Brasil passa a inserir em sua
legislação interna, diretrizes e normas que condizem com aquelas estipuladas nos documentos
internacionais, afim de cumprir com as metas pretendidas.
6.3 Política Nacional sobre Mudanças Climáticas
A Política Nacional sobre Mudanças do Clima – PNMC – , foi instituída por meio da
Lei 12.187/2009, originária do projeto de Lei 3.535/2008, cujo objetivo inicial era a redução
das emissões de gases de efeito estufa e a implementação de medidas mitigadoras dos efeitos
das mudanças climáticas nas comunidades, principalmente as mais vulneráveis aos efeitos
climáticos.
A PNMC, além de recepcionar as posições brasileiras nas discussões internacionais
sobre o combate ao aquecimento global e a emissão de gases de efeito estufa, recepcionam,
por exemplo, a redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), prevista no acordo de
Compenhegue e na Conferência das Partes (COP 16), que estabeleceu a redução entre 36,1%
e 38,9% das emissões de GEE até 2020; é considerado um marco legal para a regulação das
ações em prol da mitigação da emissão de GEE, apresentando princípios, objetivos, diretrizes
e instrumentos que visam alcançar as metas pretendidas, quanto ao GEE; além de prever
planos setoriais como mecanismos de mitigação e adaptação ás mudanças climáticas.
O artigo 4º da PNMC apresenta algumas finalidades a serem buscadas, como:
redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa, intensificação das remoções
antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa; promover medidas capazes de adaptação
pelos entes federativos as mudanças climáticas, a preservação, conservação e recuperação dos
recursos ambientais, e estimular o desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de
Emissões – MBRE, devendo todos objetivos estarem em consonância com o desenvolvimento
55

Dados do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em http://www.mma.gov.br/clima/adaptacao/planonacional-de-adaptacao. Acesso em 20 de mar. 2019.
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sustentável, a fim de buscar o crescimento econômico e a extirpação da pobreza e a
diminuição das desigualdades sociais.
Por sua vez, o artigo 5º da PNMC estabelece as diretrizes a serem seguidas, tomando
como ideia balizadora os compromissos assumidos na Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, no protocolo de Quioto e outros documentos sobre mudanças
climáticas a ser signatário; o artigo ainda estabelece a observância na mitigação da mudança
do clima associada ao desenvolvimento sustentável, medidas de adaptação para redução de
impactos no setor ambiental, social e econômico, ações integradas com os entes federativos,
incentivo a pesquisa, articulação com normas protetivas e preventivas já existentes, e entre
outras a disseminação de informações e educação sobre mudanças climáticas.
Para alcançar os objetivos pretendidos por meio das diretrizes estabelecidas, foi
instituído pelo artigo 6º, os instrumentos da PNMC, estando previstos entre eles: Plana
Nacional Sobre Mudanças do Clima, os Planos setoriais, o Fundo Nacional sobre Mudanças
do Clima; os Planos contra o Desmatamento; a Comunicação do Brasil com a CQNUMC e as
COPs; as Resoluções das Comissões Interministeriais de Mudança Global do Clima; medidas
fiscais e tributarias destinadas a estimular a redução das emissões e remoção de gases de
efeito estufa; as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos
e privados; desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento; dotações
específicas para ações em mudança do clima no orçamento da União; medidas de divulgação,
educação e conscientização, entre outros.
Ainda, como instrumentos institucionais, a PNMC estabeleceu, em seu artigo 7º, o
Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, Comissão Interministerial de Mudança
Global do Clima, do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, da Rede Brasileira de Pesquisa
e da Comissão de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia.
Com isso, as políticas públicas deverão observar as diretrizes e objetivos elencados
pela PNMC, visando assim, possibilitar uma política sustentável, que busque uma economia
de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de energia, no transporte público
urbano, nas indústrias e demais setores, como agropecuária e saúde.
A observância dos instrumentos das diretrizes a serem obedecidas, a fim de se
alcançar os objetivos propostos, é de suma importância, pois se esses mecanismos forem
dispensados, ou mesmo maquiados, não se alcançarão os resultados positivos pretendidos, e
aceitos pelo Brasil, ao recepcionar os tratados e acordos internacionais.
Destaca-se que as mudanças climáticas não é um problema apenas interno, pelo
contrário, é uma questão difusa, que envolve a boa governança integrada em todo o mundo,
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em prol de um objetivo comum, qual seja, o combate as mudanças climáticas e suas
consequências, alinhado ao desenvolvimento sustentável.
Dessa forma, surge a questão: a exploração do pré-sal realmente levará o Brasil a não
cumprir com as metas estabelecidas pelas organizações internacionais na redução de emissão
de gases de efeito estufa? A exploração realmente contribuirá para um resultado negativo? A
exploração do pré-sal poderia fomentar tecnologias alternativas de energia e possibilitar um
desenvolvimento social e econômico?
A forma como se conduz uma política econômica e social é a base para alcançar
resultados positivos ou negativos, logo, os instrumentos apresentados pelo PNMC serão um
fator determinante para se alcançar as metas de redução de gases de efeito estufa pretendidas,
sem detrimento do desenvolvimento econômico.
Os instrumentos políticos a serem utilizados é que darão uma efetividade as
diretrizes apresentadas ao Plano, pois sem uma gestão responsável, tais instrumentos serão
inoperantes; a correta utilização desses instrumentos é que possibilitarão bons resultados.
A exemplo, destaca-se o Plano Nacional, instrumento previsto pela PNMC que
deverá ser revisado periodicamente e que resultou, inclusive, no Plano de Adaptação à
Mudança Climática. Logo, a revisão periódica no Plano, poderá evoluir de forma a adequar-se
às necessidades para possibilitar uma maior efetividade.
Os Planos setoriais também são um bom exemplo como meio de possibilitar uma
maior efetividade do PNMC, pois visa, diante das especificidades de cada setor, promover
uma maior proteção e garantir um desenvolvimento sustentável. Como exemplo, podemos
citar56 Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal –
PPCDAM; Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado –
PPCerrado; Plano Decenal de Energia – PDE; Plano de Agricultura de Baixo Carbono –
ABC; Plano Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação – Plano Indústria;
Plano de Mineração de Baixa Emissão de Carbono – PMBC; Plano Setorial de Transporte e
de Mobilidade Urbana para Mitigação da Mudança do Clima – PSTM; Plano Setorial da
Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima.
É necessário, no entanto, que haja um diálogo entre os diversos setores econômicos e
instrumentos da PNMC, possibilitando assim um sistema integrado em prol o
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Dados do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacionalsobre-mudanca-do-clima/planos-setoriais-de-mitigacao-e-adaptacao.html. Acesso em 23 de mar. 2019.
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desenvolvimento sustentável, e a redução na emissão de gases de efeito estufa, referenciando
assim as diretrizes previstas no artigo 11 da PNMC.
A Lei da PNMC estabeleceu em seu artigo 12 que o Brasil adotará de forma
voluntária ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas a reduzir
entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e
nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020 (BRASIL, 2009).
Destaca-se que não foi estabelecida nem especificada a redução de emissão setorial,
mas apenas metas de redução de emissão, sendo que a Lei estabeleceu que a projeção das
emissões de GEE para 2020, bem como o detalhamento das ações para alcançar o objetivo,
deveria ocorrer mediante Decreto, tendo por base o segundo Inventário Brasileiro de
Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo
de Montreal, a ser concluído em 2010.
Assim, foi promulgado o Decreto nº 7.390/2010, regulamentando os artigos 6º, 11 e
12 da Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, vindo posteriormente ser revogado
pelo Decreto 9.578/2018, que passou a tratar também sobre o Fundo Nacional sobre Mudança
do Clima, e a Política Nacional sobre Mudança do Clima.
Entende-se, assim, que o Brasil busca seguir o movimento internacional de proteção
ao meio ambiente, em especial, a redução da emissão de gases de efeito estufa. No entanto,
deve-se questionar sobre os incentivos na produção energética, em especial na extração e
produção do petróleo, e como poderia (e se é possível) adaptar a exploração da energia fóssil
no Brasil, com a busca da redução de emissão de GEE e a aplicação e produção alternativa de
energia.
6.4 Decreto nº 9.578/2018
Publicado em 22 de novembro de 2018, o Decreto nº 9.578/2018 consolida atos
normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre o Fundo Nacional sobre
Mudança do Clima, de que trata a Lei nº 12.114/2009, e a Política Nacional sobre Mudança
do Clima, de que trata a Lei nº 12.187/2009.
O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima – FNMC –, criado pelo Decreto
(BRASIL,2009), tem natureza contábil e está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente,
com a finalidade de garantir recursos para viabilizar projetos, estudos e empreendimentos que
visem à mitigação da mudança do clima e promovam a adaptação em razão da mudança
climática.
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O decreto ainda estabeleceu que até 60% dos recursos provenientes do inciso II do §
2º do artigo 50 da Lei 9.478/199757 que trata sobre a política energética nacional, entre outras
providencias, serão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; fazendo parte ainda do
recurso do Fundo, as dotações consignadas na lei orçamentaria anual e seus créditos
adicionais, recursos provenientes de acordos e contratos celebrados com órgãos e entidades da
administração federativa e seus entes federados, doações realizadas por entendidas públicas e
privadas; empréstimos; reversão de saldos anuais não aplicados; rendimentos auferidos com a
aplicação dos recursos do Fundo, bem como outros recursos de outras fontes (BRASIL,
2018).
Os recursos do Fundo poderão ser aplicados na educação, capacitação e mobilização
nas áreas que sofrem com a mudança climática; nos estudos da ciência do clima e análise de
impactos e vulnerabilidade; na adaptação da sociedade e dos ecossistemas; em projetos de
redução de emissão de gases de efeito estufa; projetos sobre redução de gás carbono em razão
do desmatamento florestal; desenvolvimento e difusão de tecnologia capazes de diminuir a
emissão dos gases de efeito estufa; da formulação de políticas públicas; no apoio às cadeias
produtivas sustentáveis;

pagamentos por serviços ambientais às comunidades e aos

indivíduos cujas atividades comprovadamente contribuam para a estocagem de carbono,
atrelada a outros serviços ambientais, e na recuperação de áreas degradadas e restauração
florestal, priorizando áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente e as áreas
prioritárias para a geração e garantia da qualidade dos serviços ambientais (BRASIL, 2018).
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Art. 50. O edital e o contrato estabelecerão que, nos casos de grande volume de produção, ou de grande
rentabilidade, haverá o pagamento de uma participação especial, a ser regulamentada em decreto do Presidente
da República. [...]
§ 2º Os recursos da participação especial serão distribuídos na seguinte proporção:
[...]
II - 34% (trinta e quatro por cento) para o Estado onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a
plataforma continental onde se realizar a produção;
[...]
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7 OS PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL
A multidisciplinaridade do meio ambiente traz a construção do saber ambiental nas
mais diversas áreas de conhecimento, proporcionando, assim, um verdadeiro intercâmbio de
conhecimento em diferentes áreas.
Destaca-se que, diante da interdisciplinaridade do saber ambiental, o meio ambiente
é tratado com cunho social, econômico e político, visando preservá-lo e protegê-lo; normas
nacionais e internacionais, públicas e privadas são elaboradas considerando a preservação e os
interesse ambientais, buscando um crescimento econômico e social de forma sustentável
(GOMES, LEAL, 2018, p. 253).
Essa multidisciplinaridade ajuda na construção de normas e princípios ambientais,
sendo resultado de experiências práticas e teóricas em diferentes ciências.
É relevante esclarecer que os princípios ambientais têm diferentes conjunturas e
níveis, uma vez que o direito ambiental atua em diferentes sistemas jurídicos, sejam
nacionais, internacionais ou mesmo regionais; sendo que cada sistema tem características e
regras próprias, proporcionando, assim, uma diferenciação na definição e aplicação dos
princípios ambientai; neste sentido Bosselmann (2015) trabalha a ideia e a problemática dos
princípios:
Definições de “princípios” abundam na literatura filosófica e jurídica. No entanto,
algumas classificações básicas podem ser feitas para o nosso propósito. Um
princípio é comumente compreendido como tendo efeito legal, se estiver contido em
uma lei. Não importa como a lei foi criada, se pelos legisladores, pelos tribunais ou
por outras fontes, por exemplo, na common law”. No direito internacional, esses
direitos de criação de tais fatores são mais complexos do que no direito interno.
Como não há lei de criação de instituições comparáveis aos parlamentos nacionais
ou aos tribunais, o direito internacional está sendo criado por uma variedade de
fontes ou de fatores, muitos dos quais não são claramente definidos. É amplamente
aceito que as fontes tradicionais do direito internacional (tratados, direito
consuetudinário, princípios gerais) são insuficientes para descrever espectro de
fontes que são, de fato, a lei de criação. “Soft law” por exemplo, é uma fonte
importante do direito ambiental internacional, embora não tenha qualidade legal.
A complexidade do direito de criação de fontes fez com que alguns advogados
internacionais aplicassem o termo princípio de forma solta. Segundo eles, um
princípio ambiental não precisa de efeitos jurídicos para torna-lo relevante no direito
internacional. (Bosselmann; p. 67; 2015)

Dessa forma, para o autor, alguns princípios justificam sua validade para o direito
devido à sua relevância na esfera ambiental e mundial. No entanto, esses princípios podem ser
descritos apenas como um princípio de conduta, moral, um objetivo, ou mesmo uma política.
Entretanto, para se tornar um princípio jurídico, é necessário que uma lei ou um processo o
recepcione, pois, apenas a existência do documento internacional não o torna um princípio
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jurídico nacional, sendo necessário que uma lei recepcione esse princípio. Esse processo
ocorre de forma gradual pela sociedade internacional. (BOSSELMANN, 2015; p. 68).
No entanto, não se pode negar que atualmente, uma nova ordem hermenêutica
constitucional vem se consolidando, cujos interesses deixam de ser meramente nacionais, ou
mesmo regionais, e, nesse novo patamar de interesses transterritoriais, apresentam-se os
princípios ambientais, como interesse comum da humanidade, considerando sua grande
relevância ao sistema jurídico. No entanto, frisa-se que eles não necessariamente têm a mesma
forma e igual importância.
Mesmo havendo similaridades entre os princípios ambientais, há diferenças de
aplicação e termologia. A exemplo, destaca-se que princípios e terminologias internacionais
são aplicados na esfera internacional, enquanto princípios da legislação nacional, em tese,
restringem-se à aplicação nacional.
A Constituição brasileira (1988), em seu artigo 225, passou a estabelecer direitos e
deveres para proporcionar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do
povo e essencial sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.
A partir dessa premissa, faz-se necessário tecer sobre alguns princípios específicos
do Direito Ambiental, cuja aplicação e alcance serão adotadas de forma interna; demostrando,
assim, suas influências na legislação brasileira para a construção do meio ambiente tutelado,
para a geração atual e as futuras.
Com o intuito de evitar e prevenir danos ambientais, surge o princípio da prevenção,
que tem o objetivo de evitar eventuais ocorrências de danos ambientais, em razão de
empreendimentos ou atividades impactantes ao meio ambiente. Esse princípio analisa a
possibilidade real do dano, buscando assim adotar medidas que possam evitá-lo ou ao menos
minimizar sua extensão (GOMES, LEAL, 2017, p.107)
Por sua vez, o princípio da precaução parte da ideia de cautela na manipulação e
transformação do meio ambiente, a fim de evitar qualquer dano, mesmo que este não seja
previsível. Este é utilizado nos casos em que não há a certeza do possível dano, de modo que
busca evitar que haja qualquer possibilidade desse acontecimento. Pode-se dizer que o
princípio da precaução antecede o princípio da prevenção, pois mesmo antes de existir a
possibilidade de um eventual dano, já se busca meios para evitá-lo. Assim explicam Pozzetti e
Monteverde (2017):
O Princípio da Prevenção relaciona-se com o perigo concreto de um dano, ou seja,
sabe-se que não se deve esperar que ele aconteça, fazendo-se necessário, portanto, a
adoção de medidas capazes de evitá-lo, pois já se sabe antecipadamente que o ato
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gerará dano ao meio ambiente. Evitar a incidência de danos ambientais é a ideia
chave do Princípio da Prevenção, já que as seqüelas de um dano ao meio ambiente,
muitas vezes, são graves e irreversíveis. Tal Princípio se caracteriza como norte a
seguir, uma vez que atua mais no sentido da prevenção do que no da reparação. O
Princípio da Prevenção se apoia na certeza científica do impacto ambiental de
determinada atividade. Caso não haja certeza científica, o Princípio a ser aplicado
será o da Precaução (POZZETTI; MONTEVERDE, 2017, p. 201)

Sabendo-se da necessidade do uso dos recursos naturais, em prol do desenvolvimento
socioeconômico, surge o princípio do poluidor pagador, cujo objetivo é impedir o uso gratuito
dos recursos naturais, pois aquele que se beneficia do uso dos recursos naturais em proveito
próprio deve suportar os custos provenientes deste uso.
Destaca-se que esse princípio está previsto da Declaração de Princípios da Rio/92, em
seu princípio 16:
As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos
ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem
segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a
devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos
investimentos internacionais. (Declaração de Princípios da Rio/92)

A aplicação desse princípio pode ser dividida em dois momentos: no primeiro impõese o dever de incorporar os custos pela utilização do meio ambiente, com a utilização de
métodos de minimizar os danos; o segundo momento se refere à responsabilização pelo
eventual dano causado pelo empreendimento (PADILHA, p. 255, 2010). Nesse sentido, o § 3º
do artigo 22558 da Constituição Federal prevê a aplicação desse princípio, bem como o § 1º,
artigo 14 da Lei 6.938/8159.
Apresentam-se ainda, como princípio do Direito Ambiental, o princípio da
participação e o princípio da informação, estando eles diretamente correlacionados.
Padilha (2010; p. 259 - 260) explica que esses princípios estão diretamente
correlacionados, como corolários da gestão democrática nos assuntos relativos ao meio
ambiente, uma vez que por meio do conhecimento e estudos dos dados haverá uma efetiva
participação democrática nas decisões e adoção de medidas adequadas de preservação
ambiental.

§ 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.
59
§ 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.
58
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Assim, é necessário, por parte dos entes públicos ou privados, a transparência e
publicidades dos atos, a fim de obter uma participação efetiva da sociedade, sendo essa ideia
apresentada pelo princípio 10, da Declaração de Princípios da Rio / 92.
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 vão 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. (Declaração de Princípios da Rio/92).

O meio ambiente é um direito constitucional assegurado a todos, de uso comum, e
por isso a participação da sociedade na sua proteção não é só um direito, mas um dever
constitucionalmente previsto.
Nesse aspecto, destaca-se que a defesa dos direitos do meio ambiente implica a
participação da sociedade civil, seja de forma individual, seja por meio de associações, mas
deve ser efetiva, e para isso, faz-se necessário que a sociedade seja devidamente informada
sobre os relevantes assuntos que envolvam o meio ambiente (PADILHA, 2010, p. 260).
Nesse diapasão, destaca-se o papel das Audiência Públicas como instrumento que
possibilita uma maior interação da sociedade com a atividade a ser desenvolvida. Por meio
das Audiências Públicas é que, em tese, a sociedade tomará maior conhecimento sobre o
empreendimento e se fará ser ouvida.
Verifica-se, assim, que, para que haja uma efetiva e democrática participação da
sociedade, nas questões ambientais, s faz-se necessário, antes de tudo, garantir acesso à
informação de forma clara e ampla, conforme previsto pelos artigos 5º, inciso XXXIII60 e
artigo 3761, ambos da Constituição Federal.
Destaca-se que o direito à informação ainda é previsto em diversos textos
infraconstitucionais, como a lei de Política Nacional do Meio Ambiente62; a Lei 10.650/03
que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades

60

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
61
Art. 37. 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 e, também, ao seguinte: [...]
62
Lei 6.938/81
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integrantes do Sisnama63; a Lei de Agrotóxico64 que determina expressamente a informação
dos perigos existentes nos produtos; Lei da Biossegurança 65, entre outras.
Outro princípio importante a ser elucidado é o princípio da função social da
propriedade, assegurado pela Constituição em seus artigos 5º, inciso XXII e XIII66, e artigo
170, inciso III67, que passa a desvincular daquele direito absoluto a propriedade, submetendo
esse direito individual a um interesse maior, a coletividade, e bem-estar estar geral
(PADILHA, 2010, p. 271).
Essa flexibilização do direito à propriedade assegura o direito ao meio ambiente
como direito difuso de toda a sociedade, sobrepondo ao direito do particular. Logo, a
constituição estabelece limites ao direito de propriedade, como, por exemplo, ao estabelecer
que os recursos minerais pertencem a União, ou seja, mesmo um particular sendo proprietário
de determinar área, ele não poderá explorar o seu subsolo sem devida autorização, devendo
ser observado todos os requisitos legais impostos a situação especifica.
Outro princípio a ser apresentado é o princípio da responsabilização ambiental. No
Brasil, adota-se a responsabilidade objetiva, na qual, havendo o dano, fica o causador deste
obrigado a reparar, independente de culpa. A responsabilidade objetiva ambiental se apresenta
de forma constitucional nos parágrafos 2º e 3º do artigo 225 da Constituição Federal, que
estabelecem as obrigações e responsabilidades ao agente que explorar ou cometer conduta
lesiva ao meio ambiente.
A responsabilidade ambiental objetiva apresenta diversas ramificações, entre as quais
se destacam duas teorias: a teoria do risco criado e a teoria do risco integral. A primeira se
apoia principalmente na ideia do risco do empreendimento ou da atividade desenvolvida, ou
seja, presume-se a obrigação de indenizar, salvo se comprovado que foram adotadas todas as
medidas para evitar o dano. A segunda, por sua vez, advém de uma ideia mais extremista, sob
alegação da importância do bem tutelado, qual seja, o meio ambiente, havendo um dano,
deve-se indenizar, independentemente da existência do nexo causal.

63

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, foi instituído pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981,
regulamentada pelo Decreto 99.274, de 06 de junho de 1990, sendo constituído pelos órgãos e entidades da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis
pela
proteção
e
melhoria
da
qualidade
ambiental;
Disponível
em:
http://www2.mma.gov.br/port/conama/estr1.cfm. Acesso em 23 de abr. 2019.
64
Lei 7.802/89
65
Lei 11.105/05
66
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
67
III - função social da propriedade;
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A responsabilização aplicada ao causador do dano ambiental é matéria de grandes
discussões em todo o mundo, e cada país tem normas especificas para aplicação desse
princípio.
No entanto, verifica-se que o meio ambiente, sendo um direito difuso, transnacional,
procura-se maior efetividade a responsabilização do agente causador. Atualmente, o Brasil é
um vanguardista nessa área, apresentando uma legislação, em tese, mais incisiva ao causador
do dano.
Independentemente do sistema jurídico aplicado aos princípios, importante destacar a
sua importância na esfera ambiental, não só na aplicação nacional, mas também internacional.
São considerados não apenas norteadores legais, mas também normas a serem observadas e
aplicadas.
7.1 Princípio do Desenvolvimento Sustentável e da Cooperação Entre Estados
Outros dois grandes princípios do Direito Ambiental é o princípio do
desenvolvimento sustentável e o princípio da cooperação entre os Estados, ambos balizadores
do Direito Ambiental mundial.
Como se verificou, os princípios ambientais ganham validade, assim que têm sua
relevância reconhecida, podendo influenciar as políticas e as leis independentemente da sua
natureza jurídica. No entanto, para que possa ser reconhecido como lei, é necessário que ele
seja recepcionado pelo sistema interno de um Estado, observando assim, a particularidade de
cada sistema interno signatário.
Bosselmann (2015, p. 64) destaca que a própria existência do princípio da
sustentabilidade tem duas consequências importantes; a primeira seria que o desenvolvimento
sustentável se apresenta de forma diferente para alguns dos seus destinatários, como o caso
dos Estados desenvolvidos e subdesenvolvidos, sendo que para estes não há possibilidade de
escolha, o uso de recursos naturais obrigatoriamente estarão obedecendo a ideia de
sustentabilidade ecológica, adotando como metas secundárias a busca da prosperidade
econômica e/ou social. Os Estados em desenvolvimento, por sua vez, não têm essa mesma
responsabilidade, em razão do princípio de “responsabilidade comuns, mas diferenciadas”. A
segunda consequência é que documentos internacionais devem ser interpretados à luz do
princípio da sustentabilidade, fornecendo orientações fundamentais para a interpretação das
normas jurídicas, apresentando, assim, um conceito fundamental nas áreas relacionadas à
justiça ecológica, direitos humanos e instituições.
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Assim, pressupõe-se a validade dos princípios de desenvolvimento sustentável e
cooperação em razão da sua relevância mundial, sendo considerados princípios gerais,
bailadores de novos princípios e normas.
Destaca-se que a ideia da sustentabilidade tem raízes históricas. A ideia de viver em
harmonia com a natureza é herança da evolução humana, que advém dos nossos antepassados
mais primitivos.
Bosselmann (2015; p. 31- 34) informa que a ideia de sustentabilidade não foi criada
no final do séc. XX, mas cerca de 600 anos antes, quando a Europa continental sofreu uma
crise ecológica, que, juntamente com a peste, dizimou a população europeia central em um
terço. Em consequência da crise, as principais cidades da época tomaram medidas de
reflorestamento em larga escala e promulgaram leis sustentáveis. O autor destaca que a ideia
de sustentabilidade pode ter sido esquecida com o surgimento da industrialização, mas nunca
morreu e retornou a ganhar força mundialmente a partir da década de 1980.
Mas qual o conceito atribuído ao desenvolvimento sustentável? E qual sua
aplicabilidade nos dias atuais?
Inicialmente, para que se alcance uma resposta satisfatória sobre o conceito de
desenvolvimento sustentável e sua aplicabilidade na atualidade, é de suma importância se ter
a percepção que interesses ecológicos, sociais e econômicos estão diretamente interligados.
No entanto, destaca-se que, na atualidade, tem surgido muita literatura dedicada ao
que seria desenvolvimento sustentável, mas e a forma como o tema e conceito são abordados
vai depender da ciência do campo da aplicação (engenharia, economia, gerenciamento,
ecologia, etc). Muitas vezes, a ideia da sustentabilidade se confunde com o que viria a ser
desenvolvimento sustentável. Esses termos são usados de forma frequente, mas poucos
explicados.
Bosselmann (2015) adverte sobre uma possível banalização do conceito de
sustentabilidade. Ele destaca que o conceito de sustentabilidade perdeu seu teor primário que
teria um viés puramente ecológico. O desenvolvimento sustentável só pode desempenhar suas
funções normativas se incorporadas à sustentabilidade ecológica. Para o autor, a economia e o
social fazem parte da essência do desenvolvimento sustentável, mas não são partes integrantes
do princípio da sustentabilidade.
A essência não é a “sustentabilidade econômica”, tampouco a “sustentabilidade
social” e o “tudo sustentavel”, mas, sim, a “sustentabilidade ecológica”. Esta não é a
mesma essência que os objetivos econômicos e sociais tratam como menos
importantes. Ambos são partes integrantes do conceito de desenvolvimento
sustentável, mas não são partes integrantes do princípio da sustentabilidade.
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Transformar as três formas de sustentabilidade em um princípio seria tarefa
impossível sem desistir de seu significado essencial. Em outras palavras, ela só pode
ser “sustentabilidade econômica” (seja qual for seu significado) ou “sustentabilidade
social” ou “sustentabilidade ecológica”, para poder fornecer a orientação necessária.
(Bosselmann, 2015, p. 77).

O conceito e a consequência jurídica do princípio do desenvolvimento sustentável
não são muito claros, como talvez ocorra também com outros princípios. No entanto, esse fato
se dá em razão da complexidade das questões envolvidas, e da interdisciplinaridade que
envolve o direito ambiental.
Todavia, percebe-se que, para o autor, o desenvolvimento sustentável tem como
embrião a sustentabilidade ecológica. Para ele, o desenvolvimento é sustentável quando tende
a preservar a integralidade e a manutenção dos sistemas ecológicos e é insustentável se tender
a fazer o contrário (BOSSELMANN, 2015, p. 78).
Para Derani (2008; p. 112), a ideia de desenvolvimento ambiental tende a buscar uma
expansão da atividade econômica vinculada a uma sustentabilidade econômica e ecológica. O
crescimento econômico é necessário para expandir o bem-estar pelo mundo. Segundo a
autora, verifica-se que o desenvolvimento sustentável advém da necessidade de mudanças da
forma como se buscava o desenvolvimento econômico, que causava um acelerado, e muitas
vezes, irreversível declínio dos recursos naturais.
Desenvolvimento sustentável implica, então, o ideal de um desenvolvimento
harmônico da economia e ecologia que deve ser ajustado numa correlação de valores
em que o máximo econômico reflita igualmente um máximo ecológico. Na tentativa
de conciliar a limitação dos recursos naturais com o ilimitado crescimento
econômico, são condicionadas à consecução do desenvolvimento sustentável
mudanças no estado da técnica na organização. [...]
Em termos da teoria do desenvolvimento sustentável: existe um máximo grau de
poluição ambiental, dentro do qual o sistema deve desenvolver-se. E este
desenvolvimento econômico deverá estar comprometido em proporcionar o aumento
de bem-estar social, respondendo pelo suprimento das necessidades da sociedade em
que se insere. (DERANI; 2008, p. 113)

O conceito de desenvolvimento sustentável tem como origem o “informe
Brundtland68”, que assim definiu o termo: “o desenvolvimento sustentável pretende satisfazer
as necessidade do presente sem comprometer os recursos equivalentes de que farão uso no
futuro outras gerações”. Importante ressaltar que essa ideia se apresenta de forma
Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), publicado
em 1987, e elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, chefiado pela então
primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, cujo objetivo era propor a ideia de desenvolvimento
sustentável. Disponível em https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussaona-rio20/ecodesenvolvimento-conceito-desenvolvimento-sustentavel-relatorio-brundtland-onu-crescimentoeconomico-pobreza-consumo-energia-recursos-ambientais-poluicao.aspx. Acesso em: 24 de abr. 2019.
68
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multidimensional, incorporando diferentes aspectos da sociedade, flexível e aberta a
interpretações.
No entanto, verifica-se uma preocupação com o não esgotamento dos recursos
naturais do planeta, que não podem estar expostos de forma irresponsável às leis de mercado
econômico e de produção, que deverão estar submetidos a limites.
Em 2002, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em
Joanesburgo, África do Sul, declara que o desenvolvimento sustentável é constituído sobre
três pilares, interligados: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção
ambiental.
Nesse contexto, pode-se extrair que o desenvolvimento sustentável é a utilização de
recursos naturais de forma consciente e responsável, para que possam ser preservados para
gerações futuras.
A fim de aprimorar as práticas entre os Estados sobre a aplicação da política de
desenvolvimento sustentável, foi realizada em 2012, no Rio de Janeiro, a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, tendo como foco duas
questões principais: a economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e da
erradicação da pobreza, e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável
(COMITÊ NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO RIO+20, 2019).

Destaca-se que, desde o marco das discussões sobre o meio ambiente, em Estocolmo,
a ideia do desenvolvimento sustentável está relacionada à necessidade de aplicar ao
desenvolvimento econômico maior responsabilidade social e ambiental, com o intuito de
preservar o meio ambiente e favorecer o desenvolvimento social para a atual geração e para as
futuras , ou seja, atrela ao desenvolvimento limites, quais sejam, o bem social e ambiental,
mas, em momento algum, busca mitigar o desenvolvimento econômico, pelo contrário, muitos
dos princípios apresentados pelos documentos internacionais incentivam o desenvolvimento
econômico para que este possa sustentar uma maior eficiência nas áreas sociais e ambientais.
Dessa forma, este trabalho acolhe a ideia de que o desenvolvimento sustentável está
baseado na utilização de recursos naturais de forma racional, visando a um bem-estar para a a
geração atual e para as futuras. A título de exemplo, a extração e utilização de combustíveis
fósseis devem ser compensadas por meio de incentivos a novas tecnologias de recursos
renováveis e de menos degradação ambiental, possibilitando, assim, ao nosso ver, a utilização
econômica do recurso natural, em prol das necessidades atuais e promovendo um avanço de
novas tecnologias para gerações futuras.
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O princípio de cooperação ambiental entre estados, por sua vez, advém da ideia da
obrigação de todos contribuírem para conservação, proteção e restauração do meio ambiente,
em prol do bem-estar mundial.
Como exemplo da cooperação internacional entre Estados para o desenvolvimento,
podemos citar o Plano Marshall, que ao final na Segunda Guerra Mundial baseou-se em
empréstimos bancários norte americanos para reconstrução da Europa, bem como o intuito de
frear a expansão comunista, e fortalecer a ideia do capitalismo, pós Segunda Guerra Mundial.
Logo, verifica-se que a ideia inicial de cooperação para o desenvolvimento emergiu
de uma política ideológica de superar o capitalismo em face ao comunismo; nessa época o
mundo se dividia em norte e sul, ou países desenvolvidos e subdesenvolvidos; assim, a
cooperação internacional entre os países ocorria de forma estritamente econômica, com víeis
ideológico, entre os países europeus capitalistas e EUA, e países comunistas europeus,
liderados pela URSS.
Nessa realidade mundial, passou-se a viver com as consequências de um crescente
aumento de produção e consumo, o que obrigou que novas políticas fossem pensadas, na qual
não pararia o desenvolvimento econômico mundial, mas que fosse capaz de respeitar o meio
ambiente.
Assim, em 1972, ocorre a Conferência de Estocolmo, que inicia uma tratativa sobre
um desenvolvimento econômico sustentável, e uma cooperação entre os Estados, no entanto a
realidade política, econômica e ideológica mundial da época, pouco ajudou na concretização
das ideias em prol do meio ambiente.
No entanto, a partir de 1992, com a Conferência da Rio / 92, a ideia de cooperação
entre os estados ganha uma nova atenção, e os estados passam a cooperar na promoção de um
sistema econômico internacional favorável ao crescimento econômico e ao desenvolvimento
sustentável de todos os países.
Destaca-se o princípio nº 769 no qual os Estados desenvolvidos reconhecem suas
responsabilidades na busca pelo desenvolvimento sustentável, ou seja, os Estados

têm

responsabilidade comum, mas diferenciada; outro princípio previsto na Convenção de 92 é o

Os Estados deverão cooperar com espírito de solidariedade mundial para conservar, proteger e restabelecer a
saúde e a integridade do ecossistema da Terra. Considerando que têm contribuído em diferente medida à
degradação do meio ambiente mundial, os Estados têm responsabilidades comuns mas diferenciadas. Os países
desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento
sustentável, em vista das pressões que suas sociedades exercem no meio ambiente mundial e das tecnologias e
dos recursos financeiros de que dispõem.
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princípio nº 970, que se afasta da ideia de cooperação tradicional, por meio apenas da
assistência econômica e humanitária, e passa a promover uma cooperação moderna,
proporcionando um intercâmbio de conhecimento e tecnologia.
Destaca-se, assim, que o princípio da cooperação entre Estados visa ao incentivo e à
promoção de mecanismos capazes de fornecer informações e tecnologias a outros Estados,
bem como o trabalho em conjunto para desenvolver ações visando às questões relativas ao
meio ambiente, e o desenvolvimento.
Assim, a ideia de cooperação entre os Estados se baseia no dever de informação
recíproca entre estes, bem como na adoção comum de procedimentos que busquem amenizar
atividades de impacto ambiental, quanto para notificação de projetos que possam
comprometer recursos naturais de outros estados, independentemente de qualquer regra
singular (DANTAS, 2009, p. 59–60).
Como meio de otimizar a cooperação entre os estados-membros, bem como
favorecer a implementação das diretrizes estabelecidas na redução da emissão de GEE e o
desenvolvimento sustentável, ficaram estabelecidos, incialmente, na RIO / 92 mecanismos
adicionais de implementação, que foram intensificados pelo Protocolo de Quioto, quais sejam:
o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL); Implementação Conjunta e Comércio de
Emissão.
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Os Estados deveriam cooperar no fortalecimento de seu próprio poder para de atingir o desenvolvimento
sustentável, aumentando o saber científico mediante o intercâmbio de conhecimentos científicos e tecnológicos,
e intensificando o desenvolvimento, a adaptação, a difusão e a transferência de tecnologias.
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8. A EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA PELO BRASIL

O crescimento populacional e industrial mal planejado durante décadas vem
acarretando, na atualidade, graves problemas ambientais e sociais e, consequentemente,
impactando diretamente da economia mundial.
A partir da Revolução Industrial, as atividades humanas têm acentuado a emissão de
gases de efeito estufa, provocando alteração do clima, e acarretando consequências
desastrosas, que podem ser intensificadas caso não haja uma redução na emissão destes gases.
Não há dúvida que os principais responsáveis pela emissão de GEE são os países
industrializados, porém a emissão desses gases nos países em desenvolvimento vem
aumentando, o que exige das autoridades nacionais e internacionais uma atenção também
quanto à implementação e programas de metas de redução de GEE, também nesses países.
Destaca-se que, para apurar as emissões de GEE de um país, existem duas formas de
cálculo; emissões brutas, relacionadas ao total de gases efetivamente lançados aa atmosfera e
emissões líquidas, na qual se subtrai o carbono retirado da atmosfera por ações humanas,
como por exemplo, com a restauração de florestas. O Brasil utiliza em sua contagem de
emissão de GEE a líquida (Observatório do Clima, 2018, p. 12)
O Brasil assumiu perante as entidades internacionais uma redução na emissão de
GEE, devendo ser realizados diversos projetos e programas para proporcionar a redução
pretendida.
Nesse contexto, a fim de apresentar uma análise sobre a situação da emissão de GEE,
este trabalho passa a analisar alguns pontos apresentados pelo Relatório de Emissões de GEE
no Brasil 2018, elaborado pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa
– SEEG.
As emissões brutas de gases de efeito estufa no Brasil, entre o período de 1990 a
2016, aumentaram aproximadamente 32%, passando de 1,72 bilhão de toneladas de gás
carbônico equivalente (GtCO2e) para 2,27 bilhões. Mesmo em um período de recessão, houve
também um aumento na emissão de GEE de 9%, entre 2015 e 2016, em razão principalmente
do uso da terra, principalmente pelo desmatamento na Amazônia, e pela agricultura, conforme
apurado pelo Relatório de Emissões de GEE no Brasil 2018, elaborado pelo SEEG (2018, p.
11).
Por outro lado, desconsiderando as mudanças de uso da terra e florestas, as emissões
caíram 3% em 2016, em relação a 2015, e 2% em relação a 2014, dados também apresentados
pelo relatório de Emissões de GEE no Brasil (2018), conforme demonstrado no gráfico 1.
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Gráfico 1 - Emissões brutas de GEE no Brasil de 1990-2016 (tCO2e – GWP AR5)

Fonte: SEEG (2018).

O quadro a seguir mostra as emissões líquidas e brutas de GEE entre 2015 e 2016
por setores econômicos. As alterações de uso da terra representam o principal meio de
emissão de GEE no ar, alcançando 37%, se considerada a emissão liquida, e 48%, levando-se
em conta a emissão bruta. É que se vê no gráfico 2.

Gráfico 2 - Emissões de GEE no Brasil em 2016

Fonte: SEEG (2018).
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Verifica-se, assim, que, no Brasil, a quantidade de emissão de gases de efeito estufa
está diretamente relacionada ao uso da terra e florestas, que já chegou a apresentar, em
2003/2004, quase 77% dessa emissão bruta e, em 2016, sofreu redução em seu percentual,
chegando a 51, embora ainda seja a principal fonte de emissão do país (2018, p. 13).
Destaca-se também, o fato de que, em 2016, a emissão provocada pela atividade
agropecuária chega ao percentual de 29%, em se tratando de emissões de GEE líquidas, e
20%, quando consideradas as emissões brutas, ou seja, ficando apenas atrás da atividade do
uso da terra.
O estudo realizado pelo SEEG (2018, p. 3), concluiu que o Brasil não cumprirá sua
meta de clima para 2020 se consideradas as emissões brutas, caso seja considerado o que se
verificou entre o período de 2010 a 2016, projetando uma emissão em 2020 de 2,395 bilhões
de toneladas de CO2, ultrapassando o limite menos ambicioso de 36,1% ou 2,067 Gt de CO2,
da meta de redução proposta pela Política Nacional de Mudança do Clima71. No entanto,
considerando as emissões líquidas, projeta-se que o Brasil chegue ao percentual de
1,866GtCO2e, abaixo, portanto, da meta pretendida para 2020.
Em novembro de 2018, foi promulgado o Decreto nº 9.578, revogando as projeções
estabelecidas pelo decreto 7.390/2010, quanto à redução de GEE pelo Brasil. Assim, o artigo
18 desse novo decreto passou a especificar de forma expressa a redução a ser observada a
cada setor econômico, ficando assim estabelecido:
Art. 18. A projeção das emissões nacionais de gases do efeito estufa para o ano de
2020, de que trata o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 12.187, de 2009, será de
3.236 milhões tonCO2eq, composta pelas projeções para os seguintes setores:
I - Mudança de uso da terra - 1.404 milhões de tonCO2eq;
II - Energia - 868 milhões de tonCO2eq;
III - agropecuária - 730 milhões de tonCO2eq; e
IV - Processos industriais e tratamento de resíduos - 234 milhões de tonCO2eq.
Art. 19. Para alcançar o compromisso nacional voluntário de que trata o art. 12 da
Lei nº 12.187, de 2009 , serão implementadas ações que almejem reduzir entre 1.168
milhões de tonCO2eq e 1.259 milhões de tonCO2eq do total das emissões estimadas
no art. 18.

Verifica-se que a agropecuária juntamente com a mudança do uso da terra são as
duas atividades que mais emitem GEE no Brasil, cuja projeção de redução será de mais de
2,134 milhões de tonCO2eq, correspondendo mais que o dobro da redução projetada para a
somatória das demais atividades, que seria de aproximadamente 1.102 milhões de tonCO2eq.
O Decreto 7.390/2010 foi revogado pelo Decreto 9.578/18, passando a apresentar novas projeções de emissão
de gases, estabelecidas no artigo 18.
71
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Considerando as emissões brutas de GEE, as atividades diretas da agricultura e
pecuária, como o uso de fertilizantes, manejo de animais, entre outras atividades,
correspondem à segunda maior fonte de emissão do país, com 499,3 de toneladas de CO2e,
22% do total (2018. p. 16). O relatório destacou que, se as emissões fossem divididas entre
subsetores da agricultura e da pecuária, 86% delas seriam provenientes da produção animal,
aproximadamente 6% da produção vegetal, 6% do uso de fertilizantes nitrogenados e 7% por
outras fontes72 (2018. p. 17).
O setor de energia, por sua vez, incluindo produção e consumo de combustível e
energia elétrica, é a terceira maior fonte de emissão bruta de GEE, com 19% do total de 2016,
que corresponde aproximadamente 423,4 milhões de toneladas de CO2e. Esse foi o setor que
mais cresceu entre 1970 e 2016, embora, entre 2015 e 2016, tenha sofrido uma redução de
7,3%, em razão, principalmente, da recessão e do incentivo a novas matrizes energéticas.
O estudo demonstrou que a maior parte da emissão de GEE no setor de energia
advém do segmento de transporte, com 204 milhões de toneladas emitidas em 2016,
correspondendo a 48% do setor energético, como se pode ver no gráfico a seguir.
Gráfico 3 Emissões de CO2e do setor de energia por segmento de atividade (1990 –
2016)

Fonte: SEEG (2018),

A partir de 2009, houve um crescimento das emissões desse segmento, em especial,
em razão do transporte de carga e transporte individual de passageiros. Com relação ao
72

A mitigação por meio de variações de carbono no solo, não foram consideradas no inventário nacional de
emissões. Por isso, no SEEG essas emissões e remoções foram calculadas separadamente e denominadas
emissões e remoções NCI (não consideradas no inventário).
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transporte individual de passageiros, alguns pontos devem ser analisados: primeiro, o aumento
da quilometragem rodada por carros e motocicletas; segundo, pela queda da participação do
etanol, e o aumento do consumo de gasolina, em razão do valor final entre os dois, fato que só
passou a ser revertido a partir de 2013, quando o etanol voltou a ser competitivo com o
consumo da gasolina. Entre 2015 e 2016, as emissões por transporte de passageiros
diminuíram (SEE. 2018. p 22). Quanto ao transporte de carga, o estudo demonstrou que esse
seguimento é a maior fonte emissora, lançando 84,5 milhões de toneladas de CO2e no ar em
2016.
Quanto ao setor industrial, o relatório identificou uma queda de 102,5 MtCO2e, em
2014, para 95,6 MtCO2e, em 2016, mantendo um média desde 2011 em torno de 100
MtCO2e; já o setor de resíduos, apesar de ser o setor que menos emite GEE no ar, vem
sofrendo anualmente um forte crescimento, alcançando 91,9 milhões de TCO2e em 2016, um
crescimento de 58% entre 2000 e 2016. (SEE. 2018. p 24 - 25).
Como se verificou nos estudos elaborados pela SEE, as duas principais atividades
econômicas emissoras de GEE no Brasil estão relacionadas ao solo, ou seja, a agropecuária e
a mudança de uso de solos, sendo que esta corresponde às emissões por alteração da cobertura
vegetal, considerando tanto o desmatamento quanto o reflorestamento, e por alterações no uso
da terra.
O setor de mudanças de uso da terra corresponde a 2/3 da emissão de GEE durante o
período analisado, qual seja, 1990 a 2016. O relatório (2018) observou que, depois de uma
forte queda ocorrida entre 2005 e 2010, quando as emissões caíram de 3 bilhões de toneladas
de GtCO2 para 893 milhões de toneladas, uma redução de 70%, em 2016, devido a uma alta
de 27% na taxa de desmatamento da Amazônia, as emissões subiram 23%. Isso se deveu
também ao desmatamento do Cerrado, segunda maior fonte de emissão do setor, e da Mata
Atlântica, conforme demonstrado no gráfico 4.
Gráfico 4 Emissões brutas de GEE do setor de mudanças de uso de terra 1990 – 2016
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Fonte: SEEG (2018).

O relatório (2018) ainda revelou que as MUT representam 51% das emissões de GEE
do total nacional em 2016. No entanto, considerando as remoções por alterações por uso da
terra, como, por exemplo, o reflorestamento em área de pastos e as remoções por florestas em
áreas protegidas, as emissões caem para 638 milhões de toneladas de CO2, ou seja, 36% do
total nacional. Em 2016, as remoções por uso da terra totalizaram 209 milhões de toneladas de
CO2, e as remoções por florestas em áreas protegidas foram de 320,5 milhões de toneladas.
O relatório (2018) concluiu que a atividade econômica que mais emite GEE no ar é
a agropecuária, respondendo por 74% das emissões em 2016, sendo que quase 2/3 são
oriundos da conversão de florestas em pastos e agricultura; outras parcelas provem da emissão
direta da agropecuária, como a fermentação enetérica e manejo dos solos, e uma outra vem do
consumo energético e de processos industriais relacionados ao agronegócio. É o que pode ser
observado no gráfico a seguir.
Gráfico 5 - Emissão de GEE no Brasil por atividade econômica
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Fonte: SEEG (2018).

O setor de transporte, por sua vez, corresponde a 9% das emissões de GEE, oriundos
do consumo de combustível fósseis, ocupando assim o segundo lugar. A indústria
corresponde a 8% das emissões totais.
8.1 Um Panorama Nacional em Relação ao Mundo na Emissão de GEE
No que tange à evolução brasileira na emissão de GEE em relação ao restante no
mundo, entre 1990 e 2016, o relatório (2018) dividiu esse período quatro fases: entre 1990 e
1997, houve um crescimento brasileiro na emissão de GEE em comparação ao ritmo global; já
entre 1998 e 2004, as emissões seguiram um ritmo equivalente ao das emissões globais; a
partir de 2005, há uma acentuada redução brasileira na emissão de GEE comparada com a
ocorrida no restante do mundo. A partir de 2009, após a Política Nacional de Mudança
Climática, as emissões internas pararam de cair mantendo um média de 1,8 a 1,9 GtCO2e de
emissões brutas e 1,3 e 1,4 de emissões líquidas. No entanto, no ano de 2016, houve um
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aumento considerável na emissão, ultrapassando 2,2 bilhões de toneladas, brutas; e 1,7
bilhões de toneladas, líquidas, devido principalmente ao desmatamento. Assim, o ritmo de
emissão mundial mantém-se crescente em 2016, conforme se demonstra no gráfico a seguir.
Gráfico 6 Emissão de GEE no Brasil e o ritmo mundial _ 1990 - 2016

Fonte: SEEG (2018).

As emissões brasileiras entre o período de 1990 e 2016 corresponderam de 4% a 5%
das emissões mundiais, chegando ao pico de 8% em 2003 e 2004. A emissão per capita
brasileira bruta é mais alta que a emissão per capita global, sendo que, em alguns anos,
correspondeu quase que o triplo da média mundial. Somente em 2010 as emissões líquidas per
capita passaram a se equiparar ao nível global, sendo que em 2015, houve média abaixo na
global, e, em 2016, a emissão volta a subir, 8,5 toneladas por habitante, enquanto a média
global chega a 7,5 toneladas.

101

9 DESAFIOS ESTABELECIDOS PELO ACORDO DE PARIS E O POTENCIAL
ECONÔMICO DO PRÉ-SAL
9.1 As Principais matrizes energéticas no Brasil e no mundo

Apesar da busca por novas fontes energia, o mundo ainda tem sua matriz energética
baseada em fontes não renováveis, como o carvão, petróleo e gás natural, sendo que mais da
metade da matriz energética está concentrada nessas fontes73, conforme dados apresentados
pela Empresa de pesquisa Enérgica, a EPE. É o que se vê no gráfico 7.
Gráfico 7 - Matrizes energéticas no mundo

Fonte: EPE

Apesar de a matriz energética brasileira ser predominantemente formada por fontes
não renováveis, a utilização de fontes renováveis, no país, ainda é maior que em boa parte de
outros países, conforme apresentado pelo informativo Matriz Energética e Elétrica, fornecida
pela EPE., conforme demonstrado nos gráficos 8 e 9.
Gráfico 8 - Matrizes energéticas no Brasil

73

Disponível em no site http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica.
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Fonte: EPE

Gráfico 9- Matrizes energéticas no mundo e no Brasil

Fonte: EPE

Verifica-se, assim, que, apesar do expressivo volume de dependência de fontes
energéticas não renováveis, principalmente o petróleo, o Brasil, ainda assim, tem um grande
potencial de produção de energia renováveis.
Destaca-se também que as fontes renováveis brasileiras seguem crescentes na
produção de energia elétrica. Em junho de 2018, essas fontes representavam 81,9% da
capacidade instalada de geração de energia elétrica e 87,8% da produção total do país. No
período de um ano, a geração hidráulica registrou aumento de 3,5% na capacidade instalada,
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atingindo 102.228 MW. A fonte eólica cresceu 20,7% e corresponde por 12.931 MW. A
biomassa teve elevação de 3,7% e soma 14.657 MW, e a solar, apesar do volume total menor,
cresceu 577% e alcançou 1.602 MW (BRASIL, 2018).
9.2 A redução da emissão GEE e a utilização do pré-sal

A Contribuição Nacionalmente Determinada – NDC identifica ações governamentais
acordadas anteriormente à 21ª Conferência das Partes, cujos países devem apresentar
projeções de redução na emissão de GEE até 2030 ou 2025. Países em desenvolvimento não
têm obrigatoriedade para apresentar metas absolutas de corte de emissões.
O Brasil submeteu a sua proposta de NDC no final de 2015, sendo o único grande
emissor do mundo em desenvolvimento a apresentar uma meta absoluta: reduzir as emissões
de GEE em 37% até 2025, com uma indicação de atingir 43% até 2030, em relação aos níveis
de 2005, e para alcançar as metas pretendidas foram assumidos diversos compromissos, entre
eles: aumentar o uso de bioenergia sustentável em 18%; restaurar 12 milhões de hectares de
áreas degradadas; aumentar a participação das energias renováveis em 45% da matriz
energética nacional; zerar o desmatamento ilegal na Amazônia.
Verifica-se que diversos projetos deverão ser implantados, e uma nova política
pública deve ser planejada, com foco na redução da emissão de GEE para que o Brasil alcance
suas metas. Torna-se, então, oportuna a pergunta: a exploração do pré-sal pode influenciar o
Brasil no cumprimento ou não nas metas apresentadas à NDC?
Conforme verificou-se, a matriz energética brasileira é primordialmente não
renovável, baseada na exploração do petróleo. Com a descoberta do pré-sal o Brasil vem
aumentando sua produção, com expectativas ainda maiores. Mas seria o pré-sal o verdadeiro
vilão na emissão de GEE no Brasil? Conforme já demonstrado, a atividade de mudança do
uso da terra é a principal atividade emissora de GEE no Brasil, muito além do uso do petróleo,
no entanto cabe questionar se o pré-sal poderá vir a prejudicar o Brasil no cumprimento das
metas na redução de GEE.
De acordo com estudos apresentados, apesar de o Brasil ter como principal matriz
energética as fontes não renováveis, o país vem demostrando grande potencial para
exploração e produção de energias alternativas, como a solar e a eólica.
Verificou-se que a principal fonte de energia brasileira está ligada à produção e
exploração de petróleo.

Em 2017, ocupou o 15º lugar no ranking mundial de reservas

provadas de petróleo, com um volume de 12,8 bilhões de barris.

104

Quanto ao consumo mundial de petróleo, o Brasil ocupou, em 2017, o sétimo lugar,
consumindo três milhões de barris / dia, enquanto os EUA ocuparam o primeiro lugar,
consumindo 19,9 milhões de barris/dia. A China, por sua vez, alcançou o segundo lugar,
seguida da Índia, já que produziram, respectivamente, em 2017, 12,8 milhões de barris/dia e
4,7 milhões de barris/dia (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis;
2018; p. 34), como se observa no gráfico 10.
Gráfico 10 - Participação de países no consumo mundial de petróleo - 2017

Fonte: ANP (2018).

No entanto, um ponto a ser observado é quanto à emissão de CO2e do setor
energético brasileiro, por fonte primária. Como o petróleo, que responde por cerca de 70%,
em 2016, apesar de ter havido uma redução entre o período de 1990 a 2016. Quanto à emissão
por Gás natural, de 3%, em 1990, passou a 17%, em 2016.
No entanto, o Relatório (2018) produzido pela SEEG destacou que, apesar desse
número expressivo quanto à dependência de fontes primárias fósseis, a maior emissão de GEE
provem da área rural, ou seja, da agropecuária e das mudanças no solo.
Com efeito, destaca-se que o maior empenho na redução e mitigação de emissão de
GEE se concentra na atividade de utilização do solo, conforme se verifica no Decreto
9.578/18, cuja projeção de redução para agropecuária e mudanças do uso da terra será de mais
de 2,134 milhões de tonCO2eq, correspondendo mais que o dobro da redução projetada para a
somatória das demais atividades, que seria de aproximadamente 1.102 milhões de tonCO2eq.
Um dos principais motivos de o setor de mudanças do solo ser o maior emissor de
GEE no ar e o desmatamento da Amazônia e Cerrado. Em razão disso, criou-se, em 2004, o
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Plano de Ação para Preservação e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, que tem o
objetivo de reduzir de forma contínua e consistente o desmatamento e criar condições para o
desenvolvimento sustentável
A Lei 12.187/09 que instituiu a Política Nacional sobre Mudanças do Clima
determinou a elaboração de planos setoriais para combater a emissão de GEE, sendo
elaborado o Plano de Ação para preservação e Controle do Desmatamento e das Queimadas
no Cerrado – PPCerrado –, cujo objetivo é o combate ao desmatamento e preservação do
Cerrado, assim como a a redução em pelo menos 40% as emissões de GEE provenientes do
desmatamento do Cerrado. Outros planos setoriais foram criados, como o da Agropecuária e o
da Siderurgia, também com objetivo de reduzir a emissão de GEE e alcançar as metas
projetadas para 2020.
O Brasil assumiu o compromisso de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até o
ano de 2030. Dessa forma, o PPCDAm e PPCerrado tem um papel de atuação essencial, e
novos esforços deverão ser empreendidos em diferentes setores, como o florestal e o do uso
de preservação e combate ao desmatamento, bem com o de conservação e uso sustentável de
biomas.
Verifica-se uma forte pretensão do Brasil em combater o uso das mudanças do solo
para mitigar a emissão de GEE. No entanto, com o aumento da produção do petróleo, em
razão das descobertas do pré-sal, o país alcançará as metas pretendidas?
Ao analisar os estudos apresentados pela SEEG (2018), quanto às emissões de GEE
no Brasil, verifica-se que o setor de energia contribuiu com 19% do total de emissões em
2016, emitindo 423,4 de toneladas de CO2e, enquanto o uso da terra foi responsável por
emitir 74% das emissões em 2016, com um percentual muito além das emissões oriundas a
energia.
Esse mesmo relatório projetou a emissão de GEE no Brasil até 2020, e verificou um
aumento da emissão de GEE em todos os setores, embora as metas pretendidas no que se
refere às emissões liquidas tenham chance de ser cumpridas. É o que se pode observar no
gráfico 11.
Gráfico 11 - Projeção de emissão de GEE no Brasil até 2020 (MtCO2e)
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Fonte: SEEG (2018).

Verifica-se que a necessidade de uma política eficiente e responsável no que tange
aos projetos e programas ambientais, em especial quanto á redução de emissão de GEE é de
suma importância para que se alcancem as metas estabelecidas na NDC.
Ademais, o cumprimento dos projetos para alcançar a redução de GEE no que se
refere às atividades relacionadas às mudanças do solo, oportunizaria de forma compensatória
o crescimento da produção do petróleo, em razão do pré-sal.
Outro ponto a ser considerado é quanto à exploração do pré-sal e a queima e emissão
de GEE no ar. A exploração e produção na área não necessariamente prejudicaria o Brasil em
suas metas de redução de emissão, haja vista que parte do petróleo e gás natural extraídos na
área do pré-sal não abastece unicamente o mercado interno brasileiro, já que parte dessa
produção é exportada a outros países, inclusive, conforme de se verifica no Relatório Anual
Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (2018), que registra um
aumento nas exportações do petróleo e gás natural brasileiro.
Em 2017, o Brasil alcançou a exportação histórica de 363,7 milhões de barris,
superando a receita de 2016 em 65%, fixando o valor de US$16,6 bilhões (Anuário, 2018, p.
123).
Logo, verifica-se que as metas a serem atingidas pelo país quanto à redução de GEE
está muito mais ligada a uma política pública responsável, com um alto engajamento na área
do desenvolvimento sustentável e na Política Nacional sobre Mudança do Clima. É preciso
investir em ações como impedir

a suspensão de propostas ou atos que sinalizem um

afrouxamento dos controles do desmatamento; incentivar tecnologias que possibilitem novas
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formas de energias alternativas; integrar os princípios e diretrizes da Política Nacional sobre
Mudança do Clima com todas as políticas governamentais; aprimorar a gestão do
desenvolvimento sustentável em todos os setores produtivos; proporcionar e incentivar a
educação ambiental; atribuir transparência às condutas governamentais e proporcionar uma
maior participação da sociedade.
9.3 O pré-sal e o incentivo a novas tecnologias e ao desenvolvimento social e sustentável
Uma nova realidade mundial vem impulsionando grandes empresas energéticas, em
diversos segmentos, a buscar novas formas e tecnologias de exploração e produção, tendo em
vista o incentivo ao uso de energias alternativas, bem como a criação de políticas públicas e
privadas quanto a restrições à emissão de GEE.
A importância estratégica do petróleo para qualquer Estado é indiscutível, e o fato de
o Brasil ser um país rico no que tange a esse recurso, obriga o país a ter uma maior
responsabilidade na gestão pública, implementando ações de melhoria no setor econômico,
político e sócia e, transformando patrimônio em renda (SCAFF, 2014, p. 84).
Scaff (2014) chama a atenção para o fato de que o patrimônio público não é
sinônimo de receita pública. No caso dos recursos naturais, pode-se dizer que eles são
riquezas do país, mas não se pode afirmar, por outro lado, que são receitas, pois para isso, é
necessário a exploração desse patrimônio.
Bercovici (2011, p. 350), por sua vez, destaca que “o petróleo é parte da renda
nacional, com a vantagem potencial de poder financiar investimentos públicos que sejam
parte de uma estratégia de desenvolvimento coerente. ”
O pré-sal representa uma riqueza natural de grande magnitude, e sua exploração traz
grandes benefícios à sociedade, que vão desde o desenvolvimento das indústrias nacionais,
seja de forma direta ou indireta, até o desenvolvimento tecnológico, investimento em
educação e saúde, inovação tecnológica. No entanto, promover tamanho desenvolvimento é
um outro grande desafio, pois, para que a sociedade goze dos reais benefícios do pré-sal, é
necessário, acima de tudo, uma gestão pública responsável e eficiente.
Scaff (2014) destaca a questão da exploração, ou não, dos recursos naturais não
renováveis, pois uma exploração irracional pode gerar uma herança terrível, e a não
exploração, pode legar riquezas sem valor. Ambas as situações, são, portanto, prejudiciais
para gerações futuras.
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Quanto a essa questão, o autor apresenta como alternativa a criação de fundos para
melhor gerir os recursos financeiros provenientes desta exploração:
Daí renova-se a questão estratégica e geracional do debate acerca da exploração
desses recursos. Explorar demais hoje e dissipar os recursos arrecadados sem
nenhum critério pode legar apenas buracos no chão para futuras gerações. Não
explorar tais bens hoje, pode-lhes legar apenas pedras e óleo sem valor. Nos dois
casos, as futuras gerações sairão perdendo. Encontrar a exata medida entre
exploração desses recursos e o mais adequado uso dos valores arrecadados
utilizando-os em prol das futuras, é o grande desafio que se põe à frente da presente
geração.
Uma fórmula encontrada pelo Direito Financeiro para equacionar esse problema é a
dos fundos, que podem ter várias características, dentre elas a de repartir melhor a
riqueza nacional no presente – daí o debate sobre rateio federativo dos valores
arrecadados, o que gera maior distribuição da receita pública – ou a de entesourar
valores (não os recursos naturais, mas o dinheiro dele advindo) para realizar gastos
em outros setores estratégicos para o desenvolvimento nacional, tais como o de
saúde, educação, saneamento básico, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente,
justiça e outros a serem estabelecidos pela sociedade e periodicamente revistos para
ajuste aos patamares estabelecidos a aos critérios de desenvolvimento humano – o
que inclui acentuado caráter transgerencional (SCAFF, 2014, p. 69).

A exemplo, a Lei 12.351/10 criou o Fundo Social, que tem por finalidade constituir
uma fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, por meio de programas e
projetos em diferentes áreas como educação, cultura, esporte e saúde. Surge, assim, uma
questão primordial que é o gerenciamento do Fundo Social para alcançar os objetivos
pretendidos, e garantir investimentos para diferentes áreas que serão perpetuados pelas futuras
gerações.
Esse mesmo fundo também prevê o incentivo a programas e projetos destinados a
ciência e tecnologia, ao meio ambiente e à mitigação dos efeitos negativos e adaptação às
mudanças climáticas.
Bercovici (2011, p. 350) destaca que o Fundo Social tem por objetivos ser uma fonte
de recursos para projetos de combate à pobreza e para o desenvolvimento social e regional,
constituir poupança pública de longo prazo com base nas recitas da União e mitigar as
oscilações de renda e preços na economia nacional, em razão das alterações geradas pela
exploração de petróleo e demais recursos não renováveis. O autor esclarece que a utilização
adequada dos recursos adquiridos em razão da exploração do pré-sal poderá criar uma
alternativa de financiamento que supere grande barreiras estruturais do desenvolvimento
brasileiro.
Destaca-se também que, a partir de 1998, a ANP passou a incluir em seus contratos de
exploração de petróleo e gás natural cláusulas de investimento em pesquisas,
desenvolvimento e inovação, estabelecendo que empresas petrolíferas contratadas invistam de

109

0,5 a 1% da receita bruta de produção, conforme mostrado no gráfico 12. Foi implementando
ainda em 1999 um programa para incentivar a formação de mão de obra especializada,
denominado Programa de Recursos Humanos da ANP, que concede bolsas de estudo de
graduação, mestrado e doutorado, bem como bolsas de coordenador e pesquisador-visitante,
àqueles que que atuam no gerenciamento dos PRHs nas universidades. Esses financiamentos
são concedidos por meio do Fundo Setorial CT-Petro (Plano Nacional de Ciência e
Tecnologia do Setor de petróleo) e a cláusula da PD&I da ANP (Anuário2018. p 95).
Gráfico 12 - Evolução da obrigação de investimento em pesquisa, desenvolvimento e
inovação (PD&I) 2008 – 2017

Fonte: ANP (2018).

Dessa forma, grandes incentivos são realizados na promoção de novas tecnologias,
qualificação de mão-de-obra, incentivo a energias alternativas e redução de GEE. Tendo em
vista os vultosos recursos financeiros provenientes da exploração do pré-sal, há possibilidades
de fomentos em fundos de incentivo ao desenvolvimento social, econômico e energético,
utilizando parcerias públicas e privadas.
A Lei 9.478/97, ao tratar sobre a política energética brasileira, estabelece como um
dos objetivos principais o incentivo e utilização de fontes alternativas de energia, bem como o
fornecimento de pesquisas e incentivo à energia renovável.
Os recursos advindos da exploração do pré-sal deverão ser utilizados para fomentar
um desenvolvimento em diversas áreas, a fim de melhorar a qualidade de vida da população, e
promover o incentivo nas pesquisas de novas tecnologias na área enérgica.
A Petrobras, em busca de proporcionar uma redução da emissão de GEE, criou o
Programa Tecnológico de Mudanças Climáticas – PROCLIMA –, que incentiva a pesquisa de
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na área por meio de avaliação de desempenho ambiental no ciclo de vida de combustível
dossel e renováveis, visando à eficiência energética, por meio de estudos sobre mudanças
climáticas, projetos tecnológicos do sequestro de carbono, tanto de forma direta, por meio da
separação e captura do gás, quanto por meio de reflorestamento. Para tanto, foi criada a Rede
Temática de Sequestro de Carbono e Mudanças Climáticas, em conjunto com Universidades e
Instituições de pesquisa para estudar os fenômenos das mudanças climáticas, seus impactos e
meios tecnológicos de sequestro de carbono. Como resultado, foi criado o Centro de
Excelência em pesquisa sobre Armazenamento do Carbono para a Indústria do Petróleo –
CEPAC – localizado no campus da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bem como o
laboratório de Desenvolvimento da tecnologia de Combustão para captura de CO2, localizado
no Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais – INPE –, em São Paulo (MORAIS, 2013; p. 361)
Verifica-se, assim, um empenho, tanto no setor público quanto no privado, em
alcançar uma redução na emissão de GEE, não havendo dúvida que um dos desafios
enfrentados pelas empresas petrolíferas é a emissão de CO2 na atmosfera e adequação às
normas nacionais e internacionais de redução e mitigação da emissão de GEE, assim como a
transição de fontes fosseis para renováveis.
9.4 O setor petrolífero e os objetivos do desenvolvimento sustentável: aspectos além da
redução dos gases de efeito estufa
A indústria de petróleo no Brasil e no mundo enfrenta um período de transformação,
e o incentivo de novas tecnologias favorecerá grandes melhorias no setor, abrindo
oportunidades para novas políticas de gestão e investimentos e investidores.
Atualmente, cerca de 80% da energia primária mundial é suprida por meio de
combustível fósseis e, com a introdução de novas tecnologias renováveis, estudos sinalizam,
que esse percentual será reduzido ao longo do tempo, mas ainda indicam que o setor do
petróleo e gás natural ainda suprirá uma parte significativa da necessidade energética mundial,
50% em 2040 (IBP, 2017, p. 15).
A indústria petrolífera é essencial para a economia mundial e, consequentemente,
fundamental para o incentivo do desenvolvimento sustentável, uma vez que o petróleo é base
para o sistema energético global e meio para o desenvolvimento econômico social.
Esse setor vem promovendo grandes esforços para praticar o desenvolvimento
sustentável, empenhando grandes recursos para cumprir os objetivos relacionados à
sustentabilidade, buscando enfrentar grandes desafios como a redução da emissão de GEE, da
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degradação ambiental, assim como da desigualdade econômica, dos problemas de saúde, entre
outros.
A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou em 2015 a Agenda 2030,
apresentando 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS –, buscando combater
problemas econômicos, sociais e ambientais mundiais.
Algumas áreas-temas das ODS devem estar diretamente integradas às outras, como o
caso da área de mudanças climáticas, que tem implicações para todos os 17 ODS, pois podem
afetar desproporcionalmente os pobres e os mais vulneráveis (ODS 1); a redução das
diferenças entre países (ODS10); ameaçar a segurança alimentar (ODS 2); afetar os recursos
hídricos (ODS 6); alterar os ecossistemas e prejudicar a biodiversidade (ODS 14 e 15); afetar
a saúde mundial (ODS 3), efeitos que podem ameaçar a paz e segurança (ODS 16). Por outro
lado, as respostas a mudanças climáticas podem impulsionar outras ODS, promovendo
eficiência energética, investimento em produtos mais limpos (IBP; 2017; p 35).
Logo, a cooperação entre as partes interessadas é de suma importância, bem como a
transparência entres elas, sendo uma importante ferramenta contra corrupção (ODS 16), capaz
de possibilitar maior integração entre as partes (ODS 17); promovendo o desenvolvimento da
infraestrutura (ODS 9 e 11), o consumo responsável (ODS 12) (p.37).
Assim, o setor perolífero demonstrando um grande engajamento na ideia do
desenvolvimento sustentável e com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
passou a promover diversos programas e projetos afins.
Buscando contribuir com a nova realidade mundial e com os ODS, o setor petrolífero
vem promovendo programas como, por exemplo o Programa Saúde na Estrada, realizado pela
empresa Ipiranga produtos de Petróleo S.A, que busca melhorar a qualidade de vida dos
caminhoneiros, realizando exames clínicos gratuitos como de glicemia, pressão arterial,
visual, assim como controle de vacinas. Fazem veicular informações sobre doenças
sexualmente transmissíveis e dengue e promovem campanha contra a exploração sexual de
crianças e adolescentes nas estradas. Esse trabalho, desde 2008, foi feito em 168 municípios,
realizando 843 eventos, chegando a tingir mais de 400 mil pessoas (p. 41).
A empresa Repsol Sinopec por meio do projeto Plataforma Educativa vem atuando
como mediadora e indutora de benefícios socioeconômicos sustentáveis no litoral de São
Paulo e Rio de Janeiro, oferecendo cursos profissionalizantes, assim como também palestras
nas áreas de saúde e meio ambiente e cursos voltados especialmente pra comunidades
pesqueiras, beneficiando mais de 12 mil pessoas, desde 2009 (IBP; 2017; p 44).

112

A empresa de petróleo STATOIL vem executando o programa PEA-FOCO,
vinculado ao programa de Educação Ambiental do IBAMA, cujo público alvo são as
mulheres envolvidas na cadeia produtiva da pesca artesanal nas comunidades de Gargaú,
Sossego, Guaxindiba, Barrinha, Lagoa Feia e Barra do Itabapoana, em São Francisco do
Itabapoana, e Atafona, Açu e Quixaba, em São João da Barra, totalizando nove comunidades
de dois municípios da região da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A atividade visa
favorecer a emancipação feminina e a valorização das mulheres (IBP; 2017p 47).
A empresa Shell Brasil promove o programa LiveWIRE com o intuito de formar a
maior rede de empresários do Brasil comprometidos com o desenvolvimento sustentável e
inovação.
A QGEP, em cooperação com a Universidade do Rio de janeiro (COPPE/RJ) e a
Universidade Federal da Bahia (UFBA), investiu no projeto de Pesquisa e Desenvolvimento
JAPI (IBP; 2017p. 51 – 52).
A OGI (Oil and Gas Climate Initiative), composta de 10 empresas petrolíferas,
inclusive a Petrobras74, colaboram com ações para reduzir as emissões de gases de efeito
estufa buscando usar recursos coletivos para acelerar ações que mitiguem as emissões de
gases de efeito estufa das operações do setor petrolífero. Em 2016, anunciaram a formação da
OGCI Climate Investments, um investimento de 1 bilhão de dólares na próxima década para
acelerar o desenvolvimento de tecnologia inovadoras para reduzir a emissão de gases de efeito
estufa.(p 59).
A empresa SHELL BRASIL executa o projeto do Programa de Educação Ambiental
do IBAMA, o QUIPEA, cujo objetivo é promover ações de Educação Ambiental com
comunidades quilombolas presentes na Bacia de Campos, onde participam 21 comunidades,
em oito municípios.
O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível – IBP –, na área de
mudanças climáticas, apresentou uma comissão específica sobre o tema, com o objetivo de
ampliar o debate dentro das indústrias, promover a eficiência energética nas operações e
propor soluções para mitigar as emissões de GEE (p. 71).
Verifica-se, assim, um engajamento de todo o setor petrolífero em promover um
desenvolvimento sustentável, que vai muito além da preocupação da redução de GEE.

A Petrobras aderiu a OGI em 2018. Informação disponível em: http://www.petrobras.com.br/fatos-edados/passamos-a-integrar-a-oil-and-gas-climate-initiative-2.htm. Acesso: 24 de maio 2019.
74
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas averiguações apresentadas, é possível passar ao desfecho deste estudo.
Buscou-se, neste trabalho, fazer uma análise da questão da redução de emissão de
GEE no contexto da exploração do pré-sal frente a proposta de redução de emissão de GEE
apresentada pelo Brasil a NDC, considerando que Brasil submeteu a sua proposta ao NDC,
cujo objetivo é reduzir as emissões de GEE em 37% até 2025, com uma indicação de atingir
43% até 2030, em relação aos níveis de 2005.
Diante dessa realidade, o trabalho apresentou uma análise da localização do pré-sal
na plataforma continental brasileira, a evolução jurídica e comercial do petróleo no Brasil
assim como a necessidade da cooperação mundial para promover o desenvolvimento
sustentável. Também demonstrou a importância em combater e mitigar as mudanças
climáticas, analisando a questão das emissões de GEE por cada setor econômico brasileiro e
as consequências da exploração do pré-sal, em face à proposta de redução de GEE
Assim, em linhas gerais, primeiramente foi enfatizada a importância dos mares e
oceanos, uma vez que eles ocupam cerca de 71% da superfície da Terra, onde guarda grande
riquezas naturais.
Comprovou-se que, ao longo da evolução da sociedade, tornou-se imprescindível
uma regulação internacional quanto a questões que envolvessem o direito marítimo e mesmo
marinho. Em 1982, na cidade de Montego Bay, na Jamaica, a Convenção das Nações Unidas
sobre Direito do Mar, considerada como a Constituição das Nações Unidades sobre o direito
do Mar passou a regulamentar as normas internacionais sobre o direito do mar. Essa norma
internacional passou a regular os espaços marítimos, tratando assim sobre o mar territorial,
zona contígua, plataforma continental, zona econômica exclusiva e ainda, desconhecido
juridicamente, o alto mar. Diante da normatização internacional, passou-se a discutir a
existência da soberania entre os Estados costeiros, uma vez que uma norma internacional
estaria regulando suas áreas marítimas. Assim, ficou comprovado que a soberania presente
nos espaços marítimos não é a mesmo presente nos territórios nacionais. Também se
comprovou a existência de direitos de soberania dos Estados Costeiros junto ao regime da
Plataforma Continental.
O pré-sal, objeto de interesse neste trabalho, localizado na plataforma Continental
brasileira e a expansão desse espaço marítimo possibilita ao Brasil um aumento na exploração
de outras riquezas naturais e um maior implemento das políticas de incentivo nas áreas
econômicas e sociais.
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Destacou-se que o Brasil requereu a ampliação da extensão da plataforma
continental, tendo o seu pedido sido aprovado parcialmente pela Comissão de Limites da
Plataforma Continental (CLPC), que não concordou com cerca de 190 mil quilômetros
quadrados, o que correspondia a cerca de 20% do pleito total. Contudo, o governo brasileiro
decidiu continuar com as atividades do LEPLAC, com intuito de apresentar uma nova
proposta, de modo a incorporar a área restante pleiteada.
A região apresentada como plataforma continental brasileira possui uma riqueza
marítima enorme, estando nela localizada a Amazônia azul e o pré-sal, que apresentam
importância expressiva para a economia brasileira no que se refere aos efeitos positivos que
podem trazer à sociedade, o que torna clara a aproximação entre o direito do mar e a
economia a a forma como interagem diretamente com interesses públicos, nas áreas da
economia, social e ambiental.
Com base na análise do Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis 2018, o trabalho constatou que o Brasil atingiu 957 milhões de barris em
2017, passando a ocupar o 15º lugar no ranking mundial com reservas provadas de petróleo. e
Esse crescimento gerou cerca de R$15,3 bilhões em royalties em 2017, 29,3% a mais em
comparação com 2016.
Por outro lado, o estudo abordou a questão dos problemas ambientais e a
preocupação mundial com o tema, principalmente com relação as mudanças climáticas,
partindo do marco do Tratado de Estocolmo, até o Acordo de Paris.
Ao analisar documentos internacionais que buscam tratar sobre os problemas
ambientais, a pesquisa verificou a preocupação em possibilitar um desenvolvimento
econômico e social, sem prejudicar o meio ambiente para a geração atual e as futuras.
Nesse contexto, a entidade internacional viu na sustentabilidade uma opção para
limitar o desenvolvimento descontrolado e irracional, agregando a ele um compromisso com
proteção e preservação do meio ambiente, sem sofresse retração, mas com atuação mais
responsável e racional.
Ao analisar os documentos internacionais sobre o tema, o estudo verificou que o
princípio do desenvolvimento sustentável e cooperação entre os Estados, buscam atribuir ao
desenvolvimento uma racionalidade e responsabilidade com o todo, sem comprometer o
crescimento socioeconômico dos países. Como exemplo, podemos citar o terceiro e quarto
princípio do Tratado de Estocolmo, que prevê o incentivo racional ao desenvolvimento
econômico e científico e a cooperação entre os Estados desenvolvidos e em desenvolvimento
para promover o crescimento e desenvolvimento econômico e social. Por sua vez, o quinto
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princípio apresenta a ideia antropocêntrica em que o ser humano é o o elemento mais
importante do mundo. O sexto princípio ainda destaca a defesa e o melhoramento do meio
ambiente para as gerações presentes e futuras. Para isso, deve-se observar as metas
fundamentais já estabelecidas, entre elas o desenvolvimento econômico e social em todo o
mundo, ou seja, a ideia de sustentabilidade está atrelada à de desenvolvimento econômico e
social, mesmo nos tratados internacionais sobre o tema ambiental.
Nessa perspectiva, este trabalho constatou que os objetivos econômicos ainda são
preponderantes, embora os problemas ambientas produzam graves prejuízos econômicos e
sociais, impondo assim a real necessidade da integração entre os campos econômico, social e
ambiental.
Ora, não se pode criminalizar ou impedir o interesse de uma nação em alcançar um
desenvolvimento econômico, mas é de suma importância que esse crescimento não seja
alcançado a qualquer custo, sendo necessário limites. Buscando enraizar este conceito, a
Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável destacou que o desenvolvimento
sustentável é constituído por três pilares estruturantes: econômico, social e ambiental.
Nesse sentido, com o propósito de desvelar a ideia que desenvolvimento econômico
é sinônimo de desmatamento ambiental e visando analisar se a exploração do pré-sal
prejudicará o Brasil em cumprir suas metas apresentadas na NDC, o trabalho apresentou
alguns dados sobre as matrizes energéticas brasileiras em comparação com as matrizes
energéticas mundial.
Nessa breve análise sobre as matrizes energéticas, o estudo comprovou com base nos
dados apresentados pela Empresa de Pesquisa Energética – ANP – que a utilização de fontes
renováveis no Brasil é maior que em boa parte dos outros países.
Em 2016 as fontes energéticas não renováveis representavam uma média mundial de
86%, enquanto no Brasil representava 56%, ou seja, mesmo o Brasil possuindo uma
expressiva dependência de fontes energéticas não renováveis, ele vem demostrando um
grande potencial na produção de energia renováveis.
O estudo ainda demonstrou que as fontes renováveis brasileiras apresentam um
crescente na produção de energia elétrica. Em junho de 2018, essas fontes representavam
81,9% da capacidade instalada de geração de energia elétrica e 87,8% da produção total do
país. O período de um ano, a geração hidráulica registrou aumento de 3,5% na capacidade
instalada, atingindo 102.228 MW; a fonte eólica cresceu 20,7% e corresponde por 12.931
MW; biomassa teve elevação de 3,7% e soma 14.657 MW, e a solar, apesar do volume total
menor, cresceu 577% e alcançou 1.602 MW.
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Conclui-se, assim, que, mesmo o Brasil aumentando sua produção de petróleo, em
razão do pré-sal, sua matriz energética de fontes renováveis vem crescendo, o que demonstra
a construção de um campo favorável para redução de emissão de GEE no ar.
Realizou-se aqui uma análise de estudo feito pelo Observatório do Clima, por meio do
Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE (2018), e verificou que
o setor de energia correspondeu por 19% do total de emissões em 2016, emitindo 423,4 de
toneladas de CO2e, enquanto o uso da terra foi responsável por emitir 74% das emissões em
2016, com um percentual muito além das emissões oriundas a energia, e os principais motivos
para índices tão altos de emissão de GEE estão relacionados ao desmatamento da Amazônia e
do Cerrado.
Ficou demonstrado que há duas formas de medição da emissão de GEE de um país,
emissões brutas, sendo estas o total de gases efetivamente lançado na atmosfera, e líquidas, na
qual

se subtrai o carbono retirado da atmosfera por ações humanas, como por exemplo a

restauração de florestas. O Brasil utiliza em sua contagem de emissão de GEE, a líquida.
O relatório apresentado pelo SEEG concluiu que o Brasil não cumprirá sua meta de
clima para 2020 se consideradas as emissões brutas, levando-se em conta, como projeção, o
que se apurou entre o período de 2010 a 2016. Foi projetada para 2020 uma emissão de 2,395
bilhões de toneladas de CO2, ultrapassando o limite menos ambicioso de 36,1% ou 2,067 Gt
de CO2 da meta de redução proposta pela Política Nacional de Mudança do Clima. No
entanto, considerando as emissões líquidas, projeta-se que o Brasil chegue ao percentual de
1,866GtCO2e, abaixo, portanto, da meta pretendida para 2020.
Conclui-se, então, que o principal obstáculo para o Brasil alcançar as metas
apresentadas à NDC está relacionado ao uso da terra e pecuária, conforme o estabelecido pelo
Decreto 7.390/10, que determinou que os setores econômicos que mais deverão reduzir a
emissão de GEE para 2020 são os setores da agropecuária e de uso da terra, que, somados,
correspondem a mais de 2,134 milhões de tonCO2eq, ou seja, mais que o dobro da redução
projetada para a somatória das demais atividades, que que equivale a aproximadamente 1.102
milhões de tonCO2eq.
Dessa forma, com base nos dados apurados na elaboração deste trabalho, pode-se
concluir que o cumprimento dos projetos idealizados para alcançar a redução de GEE, no que
toca as atividades ligadas às mudanças do solo, oportunizaria de forma compensatória o
crescimento da produção do petróleo, em razão do pré-sal.
Foi observado também que a exploração e produção de petróleo não necessariamente
prejudicaria o Brasil em suas metas de redução de emissão de GEE, haja vista que o petróleo
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e gás natural extraídos na área do pré-sal não abastece unicamente o mercado interno
brasileiro, pois parte deste óleo e gás é destinada ao mercado externo. O Brasil, nesse aspecto,
vem conseguindo altos índices de exportação, alcançando em 2017 363,7 milhões de barris,
superando a receita de 2016 em 65%, fixando o valor de US$16,6 bilhões.
Sem dúvida alguma, a redução de GEE e a mitigação dos efeitos pelas mudanças
climáticas estão fortemente vinculados à necessidade de uma política eficiente e responsável,
pautada em um desenvolvimento sustentável, e ao cumprimento dos programas setoriais
estabelecidos.
Nesse contexto, não se pode afastar a importância estratégica do petróleo, e o fato do
Brasil ser um país rico desse recurso, demanda do país uma maior responsabilidade na gestão
pública, pois uma exploração irracional pode gerar graves problemas futuros, e a não
exploração pode legar riquezas sem valo, em ambos os casos, portanto, há um prejuízo à
geração atual e às futuras gerações.
Para melhor conduzir as políticas públicas e auxiliar uma gestão estratégica no que
tange à exploração, produção e comércio do petróleo, este estudo demonstrou a importância
da criação de fundos, conforme o previsto pela Lei 12.351/10, que criou o Fundo Social, cuja
finalidade é constituir uma fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional,
promovendo programas e projetos em diferentes áreas como educação, cultura, esporte e
saúde.
Também aqui se demonstrou a importância do pré-sal para a sociedade brasileira,
apresentando-o como uma forma de solucionar problemas sociais e econômico. Estamos
vivenciando um momento de transição, na busca de tecnologias alternativas de energia, a fim
de diminuir a dependência do combustível fóssil e mitigar a degradação ambiental. Assim, à
medida que a exploração do petróleo for sendo efetivada , o governo deve buscar, por meio
de uma política pública responsável, investir da melhor forma possível os recursos
provenientes dessa atividade, inclusive por meio de
tecnologias energéticas; ou seja, adotando-se
petróleo brasileiro pode se tornar

programas que incentivem novas

políticas públicas sérias e responsáveis, o

o principal meio de promover um desenvolvimento

sustentável e menos degradável ao meio ambiente, tornando-se, assim, o principal
instrumento para acabar com o arcabouço da dependência da energia fóssil.
O trabalho ainda apresentou projetos e programas que incentivam o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia, bem como o desenvolvimento econômico e social, proporcionados
pela exploração do petróleo. A exemplo, apresentamos o caso da ANP, que passou a incluir
em seus contratos de exploração de petróleo e gás natural, cláusulas de investimento em

118

pesquisas, desenvolvimento e inovação, a serem realizados pelas empresas petrolíferas
contratadas. Listamos também projetos desenvolvidos em várias localidades do Brasil, com
base nos ODS promovidos por empresas petrolíferas.
Por fim, foi possível constatar, com base nas informações apuradas neste estudo que,
considerando a projeção atual líquida de emissão de GEE pelo Brasil, o país cumprirá as
metas enviadas à NDC, com o intuito de a reduzir 37% até 2025, com uma perspectiva de
atingir 43% até 2030, em relação aos níveis de 2005. Verificou-se também que a exploração
do pré-sal não impedirá o Brasil de alcançar essa meta, uma vez que a principal fonte de
emissão de GEE no Brasil está ligada ao manuseio da terra. A exploração do pré-sal, mediante
uma política pública racional e responsável, promoverá avanços positivos em diversos setores
como saúde, energia, ciência, tecnologia, educação, entre outros. É o que se almeja.
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