ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

Bernardo Rocha de Almeida

AS CONTRIBUIÇÕES DE MINAS GERAIS PARA A POLÍTICA
NACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Belo Horizonte
2014

1

Bernardo Rocha de Almeida

AS CONTRIBUIÇÕES DE MINAS GERAIS PARA A POLÍTICA
NACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Dissertação apresentada ao programa de PósGraduação em Direito da Escola Superior Dom
Helder Câmara como requisito parcial para obtenção
do título de Mestre em Direito.
Orientador: Prof. Dr. José Cláudio Junqueira
Ribeiro.

Belo Horizonte
2014

2

FICHA CATALOGRÁFICA
ALMEIDA, Bernardo Rocha de. As contribuições de Minas Gerais para a Política Nacional
sobre Mudanças Climáticas. Local: Belo Horizonte. Minas Gerais – Brasil.
2014.
Número de páginas: 125
Dissertação apresentada à Escola Superior Dom Helder Câmara como requisito parcial para
obtenção do título de Mestre em Direito.
Orientador: Prof. Dr. José Cláudio Junqueira Ribeiro (ESDHC)
Banca Examinadora: Prof. Dr. Romeu Faria Thomé da Silva (ESDHC). Prof. Dr. José Alfredo
de Oliveira Baracho Júnior (PUC-MG).
Palavras-chave: Direito, Direito Ambiental, mudanças climáticas, gases de efeito estufa,
inventário, Minas Gerais.

3

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA

Bernardo Rocha de Almeida

AS CONTRIBUIÇÕES DE MINAS GERAIS PARA A POLÍTICA NACIONAL
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Dissertação apresentada ao programa de PósGraduação em Direito da Escola Superior Dom
Helder Câmara como requisito parcial para
obtenção do título de Mestre em Direito.
Orientador: Prof. Dr. José Cláudio Junqueira
Ribeiro.

Aprovado em: _____/_____/_____

_______________________________________________________________
Orientador: Prof. Dr. José Cláudio Junqueira Ribeiro

_______________________________________________________________
Professor Membro: Prof. Dr. Romeu Faria Thomé da Silva

_______________________________________________________________
Professor Membro: Prof. Dr. José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior

Nota: ___________

Belo Horizonte
2014

4

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pela saúde, fé, ensinamentos, obstáculos e pelos anjos que colocou
em minha vida.
Aos meus pais e ao Digo, pelo carinho, dedicação e incentivo.
À Bella, pelo amor e paciência nas minhas ausências.
Agradeço aos meus queridos familiares das dinastias Rocha e Almeida pelo apoio,
especialmente Vovó Lucy, Dinda e Duda.
Sou grato a toda a equipe Marcelo Tostes Advogados, em especial aos amigos do
Núcleo Ambiental, Minerário e de Terceiro Setor (NAMTS), pelo convívio e aprendizado.
Agradecimento especial ao meu orientador, o Prof. Dr. José Cláudio, pelas críticas,
sugestões e revisões que enriqueceram este trabalho, bem como aos membros da Banca
Examinadora.
Gratidão a todos os colegas e professores da Escola Superior Dom Helder Câmara.

5

“Always pray, and never give up”.
(Luke 18: 1)
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RESUMO
O meio ambiente tem passado por grandes transformações comprovadamente resultantes das
atividades antrópicas. O objetivo principal deste trabalho é analisar as contribuições
primordiais do estado de Minas Gerais para a política de combate ao aquecimento global.
Foram estudadas diversas legislações e bibliografias sobre mudança do clima, mas a análise
crítica desenvolvida está direcionada à lei nacional, bem como às legislações mineiras sobre o
tema. Os resultados da análise permitem verificar que os conhecimentos sobre as principais
fontes de emissão de gases de efeito estufa em Minas Gerais, além das iniciativas de natureza
jurídica para o estabelecimento de políticas públicas no combate às mudanças climáticas,
constituem relevantes contribuições para o cumprimento do Plano Nacional de Mudanças
Climáticas.
Palavras-chave: Direito Ambiental, meio ambiente, mudanças climáticas, Política Nacional
sobre Mudança do Clima, gases de efeito estufa, inventário, Minas Gerais.
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ABSTRACT
The environment is strongly changing, resulting from human activities. The main purpose of
this work is to analyze the main contributions from Minas Gerais State to improve the
Climate Change Policy. Various laws and bibliography about climate change were researched,
but the critical analysis in the dissertation was limited to the national and state laws on this
subject. Analysis results show the main sources of greenhouse gas (GHG) emissions in Minas
Gerais State, besides the legal initiatives to establish public policies to combat climate change
and contributions to the National Plan for Climate Change.
Keywords: Environmental law, environment, climate change, National Policy on Climate
Change, greenhouse gases, Minas Gerais State, GHG Inventory.
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1 INTRODUÇÃO

A exploração dos recursos naturais sempre constituiu a base para o desenvolvimento
das civilizações. Todavia, o crescimento populacional e a forma irracional como esses recursos
vêm sendo explorados pela humanidade ao longo dos últimos séculos tem acarretado sérios
problemas ambientais, dentre os quais se destacam as mudanças climáticas.
Desde a Revolução Industrial o aumento da população e, consequentemente, da
produção e do consumo, vem causando desequilíbrio no meio ambiente e a preocupação com
os problemas ambientais passou a motivar debates nacionais e internacionais. Diante da
superexploração de recursos naturais, estima-se se que as condições climáticas do planeta se
agravam a cada ano, tornando-se um dos mais sérios problemas ambientais da história.
Por várias vezes organizações de todo o mundo reuniram-se para debater questões
pertinentes na busca de soluções para os problemas de ordem ambiental que afligem o
planeta: o primeiro encontro foi em Estocolmo (Suécia), em 1972; o segundo, no Rio de
Janeiro (Brasil), em 1992; o terceiro, em Johannesburgo (África do Sul), em 2002; e o último,
em 2012, aconteceu novamente no Rio de Janeiro. Graves problemas ambientais que
afetavam o mundo foram a causa da convocação, pela Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU), para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, que aconteceu em junho de 1972, em Estocolmo. O evento foi marcado por uma
visão antropocêntrica de mundo, em que o homem era tido como o centro de toda a atividade
realizada no planeta, desconsiderando o fato de a espécie humana ser parte da grande cadeia
ecológica que rege a vida na Terra.
A conferência foi também abalizada pelo confronto entre as perspectivas dos países
desenvolvidos, que estavam preocupados com os efeitos da devastação ambiental e
propunham um programa internacional voltado para a conservação dos recursos naturais e
genéticos do planeta. Por outro lado, os países em desenvolvimento argumentavam que
encontravam-se assolados pela miséria, com graves problemas de moradia, de saneamento
básico, de ataques por doenças infecciosas e que tinham necessidade de se desenvolverem
economicamente o quanto antes. Eles questionavam a legitimidade das recomendações dos
países ricos que já haviam atingido o poderio industrial com o uso predatório de recursos
naturais, e que queriam impor a eles complexas exigências de controle ambiental, culminando
no encarecimento e retardamento da industrialização dos países em desenvolvimento.
As oposições entre países ricos e em desenvolvimento podem ser assim delimitadas:

13
Para os primeiros, o desenvolvimento seria a causa de problemas ambientais. Para os
últimos, seria o vínculo de correção dos desequilíbrios ambientais e sociais. A
melhoria da qualidade ambiental dos países em desenvolvimento dependeria da
obtenção de melhores considerações de saúde, educação, nutrição e habitação,
apenas alcançáveis através do desenvolvimento econômico. As considerações
ambientais deveriam, portanto, ser incorporadas ao processo de desenvolvimento
integral. (SOARES, 2001, p.53-54).

Assim, observa-se que as questões ambientais são complexas por abrangerem também
variáveis socioeconômicas que podem interferir em todas as esferas da vida e para toda a
história da humanidade, cabendo aos governantes a criação de dispositivos legais que
promovam o desenvolvimento e preservem o meio ambiente ao mesmo tempo.
É importante ressaltar que a Constituição federal de 1988 redistribuiu a
responsabilidade de preservar o meio ambiente entre as gerações, incumbindo tanto os que
hoje habitam o país, como aqueles que ainda vão habitar. Cristiane Derani (2001) lembra que
foi a primeira vez que um preceito legal, notadamente o constitucional, prescreveu um direito
para alguém que ainda não existe: as futuras gerações.
Face o exposto, a presente dissertação tem o objetivo primordial de demonstrar as
contribuições de Minas Gerais para a melhoria do meio ambiente, em especial no que se
refere às iniciativas de natureza jurídica do estado para o estabelecimento de políticas públicas
de combate às mudanças climáticas.
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2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA APROPRIAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
NO BRASIL

2.1 Da colonização à independência

A história do Brasil é caracterizada pelo mau aproveitamento das terras e exploração
predatória dos recursos naturais, que contemplava exclusivamente os interesses dos
particulares. Desde a época da colonização do país verificava-se que, mesmo em convívio
relativamente pacífico com a natureza, os índios praticavam técnicas rudimentares de
exploração do meio ambiente mediante derrubadas e queimadas de florestas e matas.
Quando chegaram a terras tupiniquins, os portugueses perceberam que o lugar
recém-descoberto possuíam diversos recursos naturais de riqueza ímpar, e aqui se fixaram
com objetivo único de exploração - e não de povoamento, aprendendo rapidamente as
técnicas de devastação e exploração com os índios e aplicando-as em larga escala. Ressalta-se
que essas técnicas ainda hoje são verificadas em algumas regiões do Norte e Nordeste
brasileiros.
Uma das principais riquezas identificadas pelos colonizadores era o pau-brasil que,
segundo Antonio Carlos Olivieri (2005) “era uma espécie de árvore abundante no território
brasileiro, que servia como matéria-prima para o tingimento de tecidos. Apresentava
particular importância para a indústria têxtil europeia, que passava por um período de
crescimento”1. Ocorre, contudo, que a exploração do pau-brasil foi feita de forma
descontrolada e insustentável, fazendo com que a espécie, outrora abundante, se tornasse
escassa. O fato obrigou os colonizadores portugueses a aprovarem, no ano de 1605, o
chamado Regimento do Pau-brasil. Esclarece Juraci P. Magalhães (2001, p.7) que esse
regimento “estabelecia diversas regras para a utilização do pau-brasil tais como: a concessão
de licença especial em livro próprio, a quantidade máxima permitida para exploração e as
penalidades para os infratores”, que podiam ser condenados inclusive à pena de morte em
caso de corte de árvores sem autorização.
O Regimento do Pau-brasil pode ser considerado a primeira lei de proteção florestal
do Brasil, mesmo tendo sido aprovado enquanto o país ainda estava sob o domínio espanhol.

1

OLIVIERI, Antonio Carlos. Pau-brasil: Extrativismo foi a primeira atividade econômica da colônia. Uol
Educação. 31 julho 2005. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/pau-brasilextrativismo-foi-a-primeira-atividade-economica-da-colonia.htm>. Acesso em: 08 mar. 2014.
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Apesar de ser tomada como a primeira lei de proteção florestal, quando analisados
detidamente os motivos e objetivos do Regimento do Pau-brasil percebe-se que este fora
muito mais voltado para a proteção econômica, resguardando o bem somente daquele a quem
a corte autorizasse, do que um interesse em proteger a floresta (meio ambiente) em si,
reforçando o caráter exploratório da colonização no Brasil.
Mesmo emanada a primeira lei de "proteção florestal", a exploração do pau-brasil,
assim como os demais recursos naturais, continuou de forma predatória ao longo dos anos,
não tendo o colonizador se preocupado em criar novos dispositivos para proteção e
preservação das riquezas brasileiras, culminando na extinção de diversos recursos.
Assim, passaram-se os anos sem perceptíveis alterações nas condições de exploração
e sem serem instituídas novas medidas protetivas ao meio ambiente. Ao mesmo tempo,
ocorria a decadência do sistema colonial, tendo em vista a passagem do capitalismo comercial
para o industrial e a Revolução Industrial, que culminou na Independência do Brasil.
A Independência desempenhou um papel importante para a modernização do país.
Significativas e necessárias mudanças ocorreram tanto na esfera ambiental, quanto nas
relações comerciais e jurídicas. As bases do modelo de grandes latifúndios, caracterizados
pela degradação ambiental, foram substituídas pela esperança de que pequenos proprietários
produziriam por necessidade e interesse, zelando e renovando a terra, poupando as grandes
florestas.
Nessa época, surgiram os primeiros críticos ambientais brasileiros, que adotaram
postura agressiva de não aceitação da destruição ambiental. Cumpre destacar que um século
antes do Relatório Brundtland2, e mesmo sem o conhecimento de que o desmatamento e a
mudança do uso do solo viriam a se constituir nas principais contribuições do país para o
aquecimento global, o Brasil já possuía uma doutrina que defendia a conservação das florestas
e o uso racional dos recursos naturais.
2

Relatório Brundtland é o documento intitulado ‘Nosso Futuro Comum’ (Our Common Future), publicado em
1987. Neste documento o desenvolvimento sustentável é concebido como: o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades. O Relatório, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, é fruto
de estudos realizados pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, e faz parte de uma série de
iniciativas, anteriores à Agenda 21, as quais reafirmam uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado
pelos países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do uso
excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. O Relatório aponta
para a incompatibilidade entre desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo vigentes. Fica
muito claro nessa nova visão das relações homem-meio ambiente que não existe apenas um limite mínimo para o
bem-estar da sociedade; há também um limite máximo para a utilização dos recursos naturais, de modo que
sejam
preservados.
Fonte:
Wikipedia.
Disponível
em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Relat%C3%B3rio_Brundtland>. Acesso em: 08 mar. 2014.
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Apesar da proteção ambiental e do meio ambiente não serem tratados nas primeiras
Constituições nacionais de 1824 e 1891, constatou-se as evoluções iniciais quanto à
preocupação ecológica em 1830, logo após a proclamação da independência, quando da
criação do código criminal da época, que estabeleceu penas para quem efetuasse corte ilegal
de madeiras.
Em 1861, uma importante iniciativa de reflorestamento foi determinada por Dom
Pedro II, por meio de decreto, com o objetivo de plantio de novas mudas nas margens das
nascentes dos rios e a preservação das árvores já existentes na Floresta da Tijuca (Rio de
Janeiro). Vale mencionar ainda que seu avô, Dom João VI, já havia demonstrado uma
iniciativa de conservação da natureza com um decreto que protegia as bacias do Rio Carioca.
Já em 1876, pode-se dizer que a questão ambiental não era mais tema desconhecido,
pois houve apresentação da Proposta de Criação de Parques Nacionais. Entretanto, conforme
critica José Augusto de Pádua (2002)3, a proposta de criação defendia muito mais o turismo
que de fato as áreas selvagens.

2.2 O século XX
A chegada do século XX trouxe novos ânimos e um novo marco para o meio
ambiente, já que foram publicados diversos dispositivos legais para sua preservação e defesa.
As constituições foram os principais documentos legais direta ou indiretamente
ligados a questões do meio ambiente. Por muitos anos, o Código Civil de 1916 foi um dos
poucos instrumentos legais de defesa do meio ambiente e da saúde pública, porém não trazia
em seu texto expressamente artigos sobre a temática. Segundo Guilherme José Purvin de
Figueiredo (2010, p. 170), quando comentou a importância do Código de 1916, “as
disposições relativas a conflitos de vizinhança serviram de base normativa para aquela que
poderia ser chamada a jurisprudência ambiental pioneira em nosso país”.
A década de 1930 foi marcante para o cenário ambiental, pois trouxe modificações
substanciais no regime jurídico da propriedade, especialmente com o advento da Constituição
de 1934, do primeiro Código Florestal, da Lei do Tombamento, do Código de Mineração,
dentre outros.

3

PADUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista.
[1788-1888]. Rio de Janeiro: Zarah, 2002.
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O primeiro Código Florestal Brasileiro é datado de 23 de janeiro de 1934, por meio
do Decreto nº. 23.793, de quando o nome oficial do país era República dos Estados Unidos do
Brasil. O documento chama a atenção pelo fato de já no art. 1º declarar que as florestas
constituíam bem de interesse comum a todos, “assentava-se as bases claramente voltadas ao
princípio da função social da propriedade” (FIGUEIREDO, 2011, p. 211). Outra curiosidade
era o fato de estabelecer, no artigo 23, que apenas ¾ da vegetação na propriedade poderia ser
derrubada, vedando o desmatamento de matas existentes nas margens dos cursos d’águas e
das encostas de morros, e ainda a prática de queimadas, permitindo, porém, sua realização
mediante licença da autoridade florestal.
Figueiredo (2010), citando Osny Duarte Pereira, precisou que, mesmo eivado de
equívocos e preceitos obsoletos, o código de 1934 representou o maior passo já dado no
Brasil em favor da proteção de suas matas.
Após a promulgação do primeiro Código Florestal, em 1934, somente ocorreram
novas produções normativas relevantes na década de 1960, quando novos dispositivos foram
publicados, dentre eles o novo Código Florestal, o Código de Caça, o Código de Mineração e
o Código de Pesca. Foi a partir desse momento que se pode afirmar que a preocupação com o
meio ambiente estava incutida na cabeça de legisladores e governantes brasileiros, tornandose pauta fixa em suas discussões e planejamentos, e de frequente atualização e inovação
normativa.
Com o advento da Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965, foi instituído o novo
Código Florestal substituindo o anterior de 1934, desta vez não se restringindo a tutelar e a
proteger as floretas, mas também as demais formas de vegetação, conforme dispõe seu artigo
1º:

Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com
as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
(BRASIL, 1965, grifo do autor).

Assim como o antecessor, esta versão do Código Florestal também trouxe limitações
ao direito de propriedade, quando já em seu artigo 1º reconheceu as florestas e demais formas
de vegetação como bens de interesse comum, admitindo sua utilidade, elevando-as ao patamar
de direito difuso, bens comuns de todos os habitantes do país, o que justificaria as limitações à
propriedade. Ainda com o intuito de proteger e tutelar essas áreas e espaços especiais, o
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Código Florestal de 1965 criou dois importantes institutos, que são as Áreas de Preservação
Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal (RL).
Logo após a publicação do Código de 1965, uma nova e importante legislação foi
publicada, que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências (Lei nº. 5.197/ 1967).
Cumpre salientar que até 1970 não existia no Brasil uma administração ambiental, sendo que
apenas em 1973 foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), que mesmo com
pouca estrutura administrativa, incapaz de resguardar o meio ambiente, teve papel importante
quando da instituição da Lei 6.938/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).
A Lei nº. 6938/1981 - PNMA criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). E no mesmo ano,
também foi publicada a Lei nº. 6.902, que dispõe sobre a criação de estações ecológicas, áreas
de proteção ambiental e previa legitimidade para o Ministério Público na promoção de ação
de responsabilidade por dano ambiental.
Foi em 1985, porém, com o advento da Lei nº. 7.347, que o legislador ofereceu o
instrumento processual mais importante de defesa do meio ambiente, a Ação Civil Pública.

2.3 A Constituição federal de 1988
Apesar de não serem tratados nas Constituições nacionais de 1824, 1891 e 1934, a
proteção ambiental e o meio ambiente, mesmo que de forma incipiente, passaram a fazer parte
do arcabouço jurídico nacional - sempre vinculado à evolução do princípio da função social
da propriedade - a partir da constituição de 1937.
Tal preocupação ficou ainda mais latente no ano de 1965, com o advento do Código
Florestal, conforme mencionado anteriormente, que institui diversos avanços na proteção da
flora, especialmente com a possibilidade de criação de APPs e RLs. Porém, foi a Constituição
federal de 1988 que mais se preocupou com o meio ambiente e assegurou destaque à essa
questão trazendo em seu texto mais de 50 referências diretas ou indiretas ao meio ambiente,
bem como dispositivos específicos para proteção da flora, florestas. Além disso, ela
disciplinou as competências em matéria de proteção florestal.
A principal divisão constitucional dedicada à questão ambiental é o artigo 225, com
seus parágrafos e incisos. Interpretado em harmonia com o artigo 170, inciso VI, ele
consagrou a clara adoção do conceito de desenvolvimento sustentável nos seguintes termos:
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§ 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.
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á,
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. (BRASIL, 1988).
........................................................................................................................................
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme
o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (BRASIL, 1988).
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Pode-se dizer que, decorrente do artigo 225 da CF/88, o regime jurídico brasileiro
tem forte inclinação ambiental, estando o exercício de atividades econômicas no país sujeitos
à proteção ambiental por força do texto constitucional, de forma que não é lícito no Brasil
exercer atividade econômica que contrarie as premissas da sustentabilidade. Ficou claro, para
tanto, que a Constituição federal, em seus artigos 225 e 170, adotou os conceitos de
desenvolvimento sustentável e preservação ambiental.
Desde sua promulgação até os dias de hoje, a CF/88 recebe elogios dos mais
especializados doutrinadores constitucionalistas, devido ao seu caráter ambiental. O professor
Paulo Bonavides reconheceu a abundância de direitos, inclusive ao meio ambiente
equilibrado, ao concluir que:
Cumprida toda uma trajetória de avanços sociais, das Constituições já não se
reclama direitos, mas garantias. Os direitos existem de sobra, com tamanha
abundância na esfera programática que formalmente o texto constitucional resolveu
com o voto do constituinte todos os problemas básicos de educação, saúde, trabalho,
previdência, [...] lazer e, de último, até mesmo a qualidade de vida, consagrando um
capítulo à ecologia ou, com mais propriedade, ao meio ambiente. (BONAVIDES,
2011, p. 382).

Igualmente, o professor José Afonso da Silva destaca a natureza ambientalista da
Constituição federal, declarando o capítulo do meio ambiente como um dos mais importantes
e avançados sobre o tema.

A Constituição impõe condutas preservacionistas a quantos possam diretamente ou
indiretamente gerar danos ao meio ambiente. Dá ela ênfase à atuação preventiva,
mas não descuida das medidas repressivas.
A Constituição, com isso, segue e até ultrapassa, as Constituições mais recentes
(Bulgária, art.31, ex-URSS, art. 18, Portugal, art. 66, Espanha, art. 45) na proteção
do meio ambiente. Toma consciência de que a qualidade do meio ambiente se
transforma num bem, num patrimônio, num valor mesmo, cuja preservação,
recuperação e revitalização se tornaram num imperativo do Poder Público, para
assegurar a saúde, o bem-estar do homem e as condições de se desenvolvimento. Em
verdade, para assegurar o direito fundamental à vida. As normas constitucionais
assumiram a consciência de que o direito à vida, como matriz de todos os demais
direitos fundamentais do homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no
campo da tutela do meio ambiente. Compreendeu que ele é um valor preponderante,
que há de estar acima de quaisquer considerações como as de desenvolvimento,
como as de respeito ao direito de propriedade, como as de iniciativa privada.
Também estes são garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não
podem primar sobre o direito fundamental à vida, que está em jogo quando se
discute a tutela da qualidade do meio ambiente, que é instrumental no sentido de
que, através dessa tutela, o que se protege é um valor maior: a qualidade da vida
humana. (SILVA, 2011).
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Convém ainda ressaltar que a doutrina jurídica ambiental reforça o entendimento dos
constitucionalistas e também enaltece a postura democrática e ambientalista da CF/88, com
destaque para os ensinamentos dos professores Paulo Affonso Leme Machado (2011)4, Édis
Milaré (2009)5 e Paulo de Bessa Antunes (2010)6.
Não obstante a postura democrática e ambientalista, a Carta Magna tratou também de
definir um complexo sistema de competências ambientais - entre competências materiais e
legislativas, em seus artigos 23 e 24, além do importantíssimo dispositivo que dotou o
Ministério Público no Brasil de jurisdições ambientais7. Esse regime de competências
definido pela Carta Magna reza que todas as esferas de poder no Brasil possuem o poderdever de adotar medidas administrativas para a proteção do ambiente - a denominada
competência ambiental material comum -, segundo as quais a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios devem promover a proteção ambiental.
Nesse sentido, o artigo 23 celebra que: “Art. 23 - É competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;”
(BRASIL, 1988).
No que diz respeito ao regime de competência legislativa concorrente em matéria
ambiental, a CF/88 instituiu que cabe à União estabelecer as normais gerais ambientais, e aos
estados e ao Distrito Federal, fica a incumbência de complementar tais normas, sempre com
dispositivos mais protetivos ao meio ambiente. Senão, veja-se:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; (BRASIL, 1988).

4

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19ª ed., revista, atualizada e ampliada. São
Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2011.
5
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 6ª
ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
6
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12ª ed., revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2010.
7
Art. 129. ― São funções institucionais do Ministério Público: III - promover o inquérito civil e a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos”.
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Convém destacar que aos municípios não foi consagrada competência ambiental
legislativa concorrente, de forma que sua competência para legislar em matéria ambiental é
mais restrita, somente nos casos de interesse local, à luz do artigo 30 da Constituição federal.

2.4 Mudanças climáticas
De acordo com o International Panel Climate Change (IPCC) - Painel
Intragovernamental para as Mudanças Climáticas, em português – o tema “mudanças
climáticas” tem se apresentando como um dos mais graves problemas ambientais da história
mundial, isto em decorrência, justamente, das atividades antrópicas8.
A temperatura média do planeta tem se elevado muito em comparação com a
temperatura no século XX. A humanidade está diante de um problema muito complexo que,
se não combatido, poderá afetar negativamente todas as esferas da vida.
Não obstante, as mudanças climáticas e o aquecimento global decorrentes da emissão
de gases de efeito estufa (GEE) ainda não ocuparam a devida atenção na esfera mundial.
Afinal, para que tais eventos sejam considerados adequadamente, faz-se necessário colocar
em pauta delicados aspectos políticos e econômicos. Além do mais, do ponto de vista
científico ainda existem controvérsias. Porém, a percepção de intensificação de desastres
ambientais, como inundações e secas, tem potencializado a necessidade urgente de
compreender e discutir a questão.
Os atuais níveis de concentração de gases de efeito estufa já são preocupantes e
alguns cientistas preveem que a temperatura média do planeta possa se elevar entre 1,8°C e
4°C até o ano de 2100, o que causaria uma alteração drástica no meio ambiente. Tal
informação é um resultado apresentado no 4° Relatório de Avaliação do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2007), que congrega cientistas do
mundo todo para avaliar as mudanças no clima.
Também observa-se certa preocupação em vários estudos relacionados ao tema,
sobretudo os assuntos técnicos não contemplados em estudos acadêmicos, posto que o Direito
Ambiental não se desvencilha, em momento algum, de outros trabalhos técnico-científicos
que não os acadêmicos ou desenvolvidos por outros profissionais, que não os advogados.
Nelson Bugalho, citado por Soares Júnior e Galvão, apresenta uma boa noção desta
preocupação quando afirma que:
8

Atividades com interferência das ações humanas.
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O uso frequente de combustíveis fósseis como fonte de energia e a supressão da
cobertura vegetal com uso de fogo são causas que reconhecidamente aumentam
muito a carga total de dióxido de carbono e metano na atmosfera. E neste contexto, a
preservação das florestas e demais formas de vegetação são de extrema importância,
porque os vegetais são responsáveis pela reação bioquímica denominada
.
fotossíntese. (BURGALHO apud SORES JÚNIOR; GALVÃO, 2003, p. 336-337)

Entender a natureza e a dimensão desses impactos continua sendo crucial para a
determinação de políticas de combate ao aquecimento global. Ademais, é preciso analisar os
efeitos dessas políticas no crescimento econômico dos diferentes países e na distribuição de
renda, em âmbito doméstico e internacional, em particular, entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento.
Registre-se aqui que ações nesse sentido, buscadas hoje pela humanidade, trarão
efeitos benéficos para as futuras gerações, uma vez que estamos colhendo hoje as
consequências advindas da Revolução Industrial. São, pois, ações que se desdobrarão em um
futuro sustentável ou, ao menos, que possibilitará a sobrevivência das espécies terrestres.
O problema das mudanças climáticas está totalmente ligado à intensificação do efeito
estufa que, por sua vez, está relacionado ao aumento da concentração, na atmosfera do planeta,
de determinados gases, principalmente o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido
nitroso (N2O). Tais gases são emitidos em razão das atividades antrópicas, principalmente da
queima de carvão, petróleo, gás natural, dentre outros combustíveis em usinas termoelétricas,
indústrias, veículos em circulação e sistemas domésticos de aquecimento, além de atividades
agropastoris, lixões e aterros sanitários.
Acredita-se que o início das discussões políticas sobre a mudança global do clima
tenha ocorrido com a apresentação do “Estudo dos Impactos do Homem sobre o Clima”,
relatório apresentado em 1971 pela Academia Nacional de Ciências da Suécia, em que se
previa um aumento da temperatura global de 0,5ºC até o ano de 2002.
Foi em 1979, quando da ocorrência da Primeira Conferência Mundial sobre o Clima,
ocorrida

em

Genebra

e

denominada

“Convenção

sobre

Poluições

Atmosféricas

Transfronteiriças de Longa Distância”, que estes problemas, até então conceituais, começaram
a ser enfrentados pela comunidade internacional de forma mais concreta. Até então, não se
acreditava na realidade ou veracidade das afirmações lançadas sobre o aquecimento global.
Durante a década de 80 a preocupação pública pelas questões ambientais aumentou, e
os governos tomaram cada vez mais consciência dos problemas do meio ambiente, baseados
pela Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio, ocorrida em 1985, seguida
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pelo Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, realizado
em 1987.
Em 1998, a ONU criou o IPCC, cujo papel foi de reunir e avaliar informações
técnicas de caráter socioeconômico de relevância para o entendimento das bases científicas do
risco das mudanças climáticas. Salienta-se que o Painel não realiza pesquisas ou monitora
dados sobre o clima, mas sim baseia suas avaliações na literatura técnica e científica existente,
compilando as informações relevantes de forma objetiva. Ele reúne o trabalho de especialistas
de diversas partes do mundo, buscando elaborar relatórios com variados pontos de vista e que
sejam essenciais para a elaboração de políticas públicas. Estes relatórios sempre tiveram
grande influência nas agendas das reuniões multilaterais sobre a mudança do clima.
E foi sob a influência do primeiro relatório do IPCC, de 1990, que concluiu-se que as
emissões de GEE resultantes das atividades antrópicas poderiam contribuir para o aquecimento
adicional da superfície da Terra. Assim, dentre outras convenções e tratados durante a
Conferência ECO/92, procedeu-se com elaboração da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Modificação do Clima (CQNUMC). Da ECO/92 foram extraídos vários documentos
que, por certo, nortearam a atividade internacional para com o meio ambiente até os dias de
hoje.
A CQNUMC, assinada em junho de 1992 na “Cúpula da Terra”, no Rio de Janeiro,
reconheceu que as mudanças climáticas e seus efeitos negativos constituem uma preocupação
comum da humanidade, ressaltando a necessidade de atenção para as atividades humanas que
aumentam substancialmente as concentrações de GEE na atmosfera, e também para a definição
das bases dos esforços globais para combater o aquecimento mundial.
Aberta para assinatura durante a Rio 92, na cidade do Rio de Janeiro, a Convenção cuja ratificação, aceitação, aprovação ou adesão foi feita por 185 países, além da União
Europeia - estabeleceu um regime jurídico internacional para atingir o objetivo de alcançar a
estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em níveis que
impediriam interferências antrópicas perigosas ao sistema climático. Estes níveis deveriam
permitir que os ecossistemas se adaptassem naturalmente às mudanças climáticas, assegurando
que a produção de alimentos não fosse ameaçada e permitindo o desenvolvimento sustentável.
Embora não defina a forma de atingir esses objetivos, a CQNUMC estabeleceu
mecanismos que dão continuidade ao processo de negociação em torno dos instrumentos
necessários para que eles sejam alcançados. Desde que a Convenção entrou em vigor, os países
signatários começaram a se reunir anualmente para impulsionar, supervisionar a aplicação e
continuar as conversas sobre a melhor forma de abordagem do tema “mudanças climáticas”.
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Os resultados da ECO/92 foram resumidos com propriedade por Guido Soares na
transcrição seguinte:

Adoção de duas convenções multilaterais: a Convenção Quadro das Nações Unidas
sobre as Mudanças do Clima e a Convenção sobre a Diversidade Biológica.
Subscrição de documentos de fixação de grandes princípios normativos e/ou de
linhas políticas a serem adotadas pelos governos, como a Declaração do Rio sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21 e a Declaração de Princípios sobre
as Florestas. A fixação cogente de temas para as próximas reuniões da ONU. A
criação de um órgão de alto nível nas Nações Unidas, a Comissão para o
Desenvolvimento Sustentável subordinada ao Conselho Econômico e Social da
ONU. (SOARES, 2001, p. 76-77).

O Brasil aprovou o texto da Convenção pelo Decreto Legislativo nº. 1 de 03.02.94 e
promulgou a CQNUMC pelo Decreto nº. 2.652 de 01.07.98, devendo a Convenção ser
cumprida inteiramente no que nela contém. A Convenção estabeleceu, em seu artigo 3º 9, o
dever das partes de proteger o sistema climático, em conformidade com suas responsabilidades
comuns mais diferenciadas em benefícios das gerações presentes e futuras da humanidade. Ela
também determina a adoção de medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as
causas das mudanças climáticas e seus efeitos negativos, bem como, a cooperação para
promover um sistema econômico favorável e aberto condizente ao crescimento e ao
desenvolvimento econômico sustentável, em especial das partes em desenvolvimento.
Todos os signatários, de acordo com o artigo 4º da Convenção, e respeitando o artigo
12, devem elaborar, atualizar e publicar, periodicamente, programas nacionais para
desenvolver estratégias de adaptação às mudanças climáticas, promovendo transferências de
tecnologia e de gestão sustentável, bem como ter em conta o tema “mudanças climáticas” em
suas políticas sociais, econômicas e ambientais pertinentes. Dessa forma, cooperam nos
assuntos científicos, técnicos e educacionais, promovendo a educação, a sensibilização do
público e o intercâmbio de informações relacionadas à mudança climática.
Os processos estipulados na Convenção desenvolveram-se rapidamente desde sua
adoção em 1992, possibilitando respostas mais firmes da comunidade internacional frente às
mudanças climáticas. Os governos reconheceram que essas respostas poderiam induzir ações
mais enérgicas no futuro, ao estabelecer um processo permanente de revisão, discussão e troca
de informações, possibilitando a adoção de compromissos adicionais em resposta às mudanças
no conhecimento científico e nas disposições políticas.

9

Vide Decreto 2.652 de 01.07.98 –3.

26

O texto da Convenção-Quadro, por estabelecer metas amplas e genéricas, necessitou
complementação pelas Conferências das Partes (COPs), que passaram a ser realizadas
anualmente. Com relação a esse aspecto, esclarece Soares (2001, p. 203):

Tratar-se de um daqueles tratados ou convenções internacionais caracterizados por
texto programático, com dispositivos que deverão ser complementados pelas
deliberações do órgão decisório instituído pela Convenção, a Conferência das Partes
(COP), ao qual os Estados-partes delegaram os poderes de complementar, regular e,
em certos aspectos, inovar os dispositivos da Convenção-Quadro (e tudo sem sair da
moldura legislativa por ela traçada).

A primeira revisão da CQNUMC ocorreu durante a sessão da Primeira Conferência
das Partes (COP 1), no ano de 1995, em Berlim, e somente após oito sessões foi encaminhado
à COP 3 um esboço de acordo, que traria obrigações mais duras aos países industrializados no
que diz respeito à redução de emissão de GEE na atmosfera.
No segundo período da sessão (COP 2), realizada em Genebra no ano de 1996, as
Partes verificaram os progressos do Mandato de Berlim e aceleraram as conversas sobre a
maneira para fortalecer a Convenção, decidindo sobre os conteúdos da primeira comunicação
nacional que os países desenvolvidos deveriam começar a apresentar em abril de 1997.
No terceiro período de sessões da Conferência das Partes (COP 3), realizada em
Quioto, Japão, no ano de 1997, as Partes aprovaram o Protocolo de Quioto, que será analisado
no próximo capítulo deste trabalho.
Na quarta sessão (COP 4), realizada em Buenos Aires, em novembro de 1998, as
Partes adotaram um plano de ação de dois anos de duração para finalizar os detalhes pendentes
do Protocolo de Quioto. A ação ocorreu para que o acordo fosse totalmente operacional
quando entrasse em vigor. O plano abordava também questões políticas e medidas
relacionadas ao cumprimento e aos assuntos relativos à Convenção, como a transferência de
tecnologias inócuas para o clima aos países em desenvolvimento.
A quinta sessão (COP 5) realizada em Bonn, Alemanha, estabeleceu um calendário
dinâmico para completar seu trabalho acerca do Protocolo. O acordo sobre como melhorar o
rigor das informações nacionais dos países industrializados e consolidar as diretrizes para
medir suas emissões de gases poluentes foi um dos mais importantes.
A sexta sessão (COP 6), ocorrida em Haia, Países Baixos, ampliou o esboço de um
conjunto de medidas de apoio financeiro e transferência de tecnologia para ajudar os países em
desenvolvimento em sua contribuição para a ação mundial sobre o câmbio climático. Nesta
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sessão, as Partes conseguiram alcançar um acordo sobre os princípios políticos gerais que
inspiraram o regulamento operacional de Quioto.
Em 2001, durante a sétima sessão (COP 7), realizada em Marraqueche, Marrocos, as
Partes finalizaram a regulamentação do Protocolo de Quioto apresentando a maneira como as
emissões e reduções seriam medidas, a noção de como o dióxido de carbono absorvido por
sumidouros poderia ser contabilizado em relação às metas de Quioto, o funcionamento dos
sistemas de aplicação conjunta e comércio de emissões, além da forma de garantir o
cumprimento dos compromissos.
A COP não deve ser confundida com a COP-MOP. A COP é a Conferência das Partes
que ratificou a CQNUMC. Já a COP–MOP é a Conferência das Partes que ratificou o
Protocolo de Quioto. Esta diferença ocorre, pois nem todas as Partes que ratificaram a
CQNUMC assinaram o Protocolo de Quioto.
No mesmo ano da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+10),
qual seja 2002, ocorreu a COP 8, em Nova Déli, Índia, onde iniciou-se a discussão sobre o uso
de fontes renováveis na matriz energética das Partes.
A nona sessão - COP 9, ocorreu em Milão, Itália, em 2003, e discutiu a
regulamentação de sumidouros de carbono no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL), estabelecendo regras para a condução de projetos de reflorestamento.
Em Buenos Aires, Argentina, no ano de 2004, ocorreu a décima sessão (COP 10), na
qual houve a aprovação de regras para a implementação do Protocolo de Quioto, após a
ratificação pela Rússia, a definição dos Projetos Florestais de Pequena Escala, bem como a
divulgação de inventários de emissão GEE por alguns países em desenvolvimento, entre eles
o Brasil. Acerca deste documento trataremos em capítulo posterior.
A décima primeira sessão (COP 11) ocorreu em Montreal, Canadá, no ano de 2005, e
deve ser destacada como a primeira conferência após a vigência do Protocolo de Quioto. Foi
neste evento que a questão das emissões oriundas do desmatamento tropical e a das mudanças
no uso da terra foram oficialmente incluídas nas discussões. Essa conferência ocorreu
concomitantemente à primeira Conferência das Partes do Protocolo de Quioto (COP-MOP).
No ano seguinte, em Nairóbi, Quênia, ocorreu a COP 12 tendo como principal
compromisso a revisão dos prós e contras do Protocolo de Quioto, momento também em que
o Brasil propôs a criação de mecanismos para as reduções de emissões de GEE originadas a
partir de desmatamentos nos países em desenvolvimento.
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Em 2007, na cidade de Bali, Indonésia, aconteceu a COP 13, onde se estabeleceram
compromissos transparentes e verificáveis para a redução de emissões causadas por
desmatamento das florestas.
Poznan, na Polônia, recebeu a COP 14 em 2008. No evento, as Partes discutiram
sobre um possível novo acordo climático global, que de fato foi formalmente apresentado no
ano de 2009 em Copenhague, Dinamarca, durante a COP 15. O novo acordo, porém, não foi
aprovado pela totalidade dos países membros da convenção naquela ocasião.
Após a não aprovação do Acordo de Copenhague ocorreu, sem muita expectativa, no
ano de 2010, em Cancun, México, a décima sexta sessão (COP 16). Contudo, alguns acordos
foram fechados. Ainda neste encontro, o Brasil lançou sua Comunicação Nacional de
Emissões de Gases de Efeito Estufa e anunciou a regulamentação da Política Nacional sobre
Mudança do Clima, por meio do Decreto nº 7.390. Essa Política será apresentada em capítulo
específico deste estudo.
A COP 17 ocorreu no ano de 2011, na cidade de Durban, África do Sul, e teve como
pauta principal a prorrogação do Protocolo de Quioto, acordo que terminaria em 2012.
Contudo, não foi possível celebrar instrumento para continuidade das ações, criando-se
apenas um projeto para que novas metas sejam definidas até 2015 e implementadas a partir de
2020.
Em 2012, Doha, Catar, recepcionou a décima oitava sessão (COP 18). Nela, um
acordo, fechado às pressas durante a madrugada, foi celebrado com o compromisso de
intensificação de esforços para combater o aquecimento global até 2020.
Por fim, Varsóvia, capital da Polônia, recebeu a COP 19 em 2013, com a missão de
preparar as discussões para que um novo documento legal de redução de emissões seja
aprovado em substituição/complementação ao Protocolo de Quioto.
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3. O AQUECIMENTO GLOBAL E OS GASES DE EFEITO ESTUFA

Ainda que os efeitos negativos dos impactos causados pela ação antrópica no meio
ambiente sejam antigos, as discussões sobre o tema somente deixaram a pauta da soberania
interna de cada país na década de 1960. Neste período, a celeuma assumiu um viés
internacional, cujo foco pautou-se especialmente na possibilidade futura de escassez dos
recursos naturais, até então considerados renováveis de forma infindável, utilizados sem
preocupação com sua disponibilidade para as nações porvindouras.
Como mencionado em capítulo anterior, a mudança na esfera de responsabilidade das
discussões ambientais acarretou na elevação do direito das gerações atuais e futuras a um meio
ambiente sadio e equilibrado à categoria de fundamental, reconhecimento este que fora pauta
da Convenção Internacional sobre o Meio Ambiente, ocorrida em Estocolmo, na Suécia, no
ano de 1972. Na oportunidade, restaram fixadas as diretrizes iniciais das políticas
supranacionais de proteção ao meio ambiente mundial.
Nesse cenário, a partir da década de 1980, o cerne das discussões ambientais, que
antes focava a possível escassez de recursos naturais, tomou uma abordagem mais abrangente
e complexa, incluindo os impactos das mudanças climáticas, do aquecimento global e do efeito
estufa, considerados significantes se relevadas suas proporções e consequências.
Após o advento da Revolução Industrial, o exercício de novas atividades em escalas
crescentes e as consequentes alterações na economia de mercado ocasionaram o considerável
aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa, responsáveis pela retenção de
calor e alteração do equilíbrio térmico e climático do planeta.
Os popularmente conhecidos “gases do efeito estufa” envolvem o planeta, integram a
atmosfera e são responsáveis pela absorção de parte da radiação infravermelha refletida pela
superfície da Terra. Este fenômeno, frisa-se, natural e necessário para a manutenção da
sobrevivência, impede que toda a radiação seja dispersa novamente para o espaço, aquecendo e
mantendo aquecida a superfície terrestre.
As novas exigências de mercado pós Revolução Industrial demandaram o uso
intensivo de energia e a partir do final do século XIX os recursos fósseis, tais como petróleo,
carvão e gás natural passaram a se constituir em sua principal fonte. A queima desses
combustíveis é a responsável basilar pelas emissões de GEE no planeta. Estas emissões aliadas
à ação depredatória crescente e sem considerar o direito de utilização dos recursos naturais
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pelas gerações futuras são apontadas como causadoras de significativas alterações climáticas,
quais sejam:

(i) aumento do nível dos oceanos pelo derretimento das calotas polares;
(ii) possibilidade de submersão de algumas cidades litorâneas em consequência do
aumento do nível dos oceanos;
(iii) crescimento e surgimento de desertos ocasionados pelo aumento da temperatura
do planeta e progressivo desmatamento;
(iv) aumento na ocorrência de desastres naturais de grandes proporções como
furacões, tufões e ciclones;
(v) aumento de pragas e redução da produção de alimentos.
O termo “aquecimento global” é utilizado para demonstrar uma das consequências do
aumento da emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa, a saber: Dióxido de Carbono
(CO2),

Metano

(CH4),

Oxido

Nitroso

(N2O),

Clorofluorcarbonetos

(CFCs),

Hidrofluorcarbonetos (HFCs), e Hexafluoreto de Enxofre (SF6). O Hexafluoreto de Enxofre,
em comparação com os demais gases listados, detém maior poder de aquecimento, sendo
23.900 vezes mais ativo no efeito estufa que o CO2. O emprego do SF6 é destaque na indústria
elétrica para aplicações de alta tensão, como em interruptores e disjuntores.
O aumento da concentração dos GEE na atmosfera poderá causar, portanto,
mudanças no clima do planeta com consequências drásticas para a humanidade. Segundo o
Relatório AR4 do IPCC, uma síntese dos possíveis impactos associados ao aumento da
concentração dos GEE na atmosfera pela ação antrópica é resumida na tabela 1:
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Tabela 1 - Avaliação da Influência humana na ocorrência de eventos extremos associados ao
aumento da concentração de GEE na atmosfera.

Fonte: Relatório AR4 do IPCC – 2007.

Conforme referido no IPCC, que fornece informações de cunho científico, técnico e
socioeconômico para a compreensão das mudanças climáticas, o fenômeno do aquecimento
global é atribuído especialmente ao CO2, emitido em grande escala pela ação antrópica.
Neste sentido, a figura 1, a seguir, também divulgado pelo IPCC, demonstra a
emissão cada vez mais intensa desse gás na atmosfera a partir de 1950. Já a figura 2, exibe o
total anual de emissões antrópicas de GEE separadas por grupos de gases no período entre
1970-2010.
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Figura 1 – Emissão de CO2 na atmosfera a partir de 1950.

Fonte: Relatório Climate Change 2014: Mitigation of climate change – IPCC.

Figura 2 – Total anual de emissões antrópicas de GEE por grupos de gases 1970-2010.

Fonte: Relatório Climate Change 2014: Mitigation of climate change – IPCC.

Além disso, o mesmo documento atualizado em 2014 revela o aumento evidente da
variação na temperatura da Terra entre os anos de 1901 e 2012. Senão, veja-se:
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Figura 3 – Mudança observada na temperatura da Terra no período de 1901-2012.

Fonte: IPCC Working Group I summary for policymakers (SPM 28).

Para efeitos do IPCC, considera-se como mudança climática a variação
estatisticamente significante em um parâmetro climático médio ou sua variabilidade, que
persista por extenso período de tempo. Assim, meras variações pouco significativas ou que
perdurem por curto período de tempo não são consideradas mudanças climáticas.
Conforme estudo divulgado pelo IPCC, o aumento na temperatura da Terra
decorrente da ação antrópica é significativo e revela a importância da adoção de medidas
mitigadoras, como mostra a figura 4:
Figura 4 – Média global de temperatura.

Fonte: IPCC Working Group I summary for policymakers (SPM 28).
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Corrobora com o entendimento sobre a relevância do tema e a eminente necessidade
de adoção das medidas mitigadoras a projeção demonstrada pelo IPCC da elevação da
temperatura da Terra até o ano de 2100.
Figura 5 – Mudanças na média global de temperatura.

Fonte: IPCC Working Group I summary for policymakers (p.10).

É importante ressaltar que os impactos não se limitam apenas ao aumento da
temperatura, mas compreendem também alterações nos níveis de precipitação, da qualidade do
ar e do nível de acidez (Ph) dos oceanos. Portanto, a preocupação consiste na análise das
mudanças climáticas causadas pela ação antrópica no ambiente e não àquelas decorrentes
somente de processos naturais.
A título elucidativo, no Brasil, aproximadamente 75% da emissão dos gases de efeito
estufa é atribuída ao desmatamento, considerado, portanto, como o cerne das discussões
públicas relativas à adoção de medidas mitigadoras. Já em âmbito mundial, o desmatamento
não ocupa posição de destaque, sendo responsável por apenas 17% das emissões.
A emissão de gases poluentes tem provocado, nas últimas décadas, o fenômeno
climático conhecido como efeito estufa. Este, por sua vez, gera o aquecimento global, que se
continuar aumentando nos próximos anos, poderá causar mudanças climáticas extremamente
prejudiciais para o meio ambiente e para a vida na Terra.
Dentre as medidas mitigadoras consideradas como eficientes para diminuir o aumento
na emissão dos GEE pode-se citar:
i) Diminuição no uso de combustíveis fósseis como a gasolina, o diesel e o querosene,
priorizando o uso de biocombustíveis como o biodiesel e o etanol;
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ii) Obrigação de regulagem periódica dos motores no intuito de evitar a queima
irregular dos combustíveis, estabelecendo ainda a determinação de uso obrigatório de
catalisador nos escapamentos;
iii) Instalação de sistema de controle de emissão de gases nas indústrias, incentivando
práticas sustentáveis;
iv) Incentivo à geração de energia limpa e renovável aproveitando-se, inclusive, do
potencial hidrelétrico do país ou optando ainda pelas gerações eólica, solar, nuclear e
maremotriz;
v) Incentivo à coleta seletiva de lixo e reciclagem de materiais;
vi) Combate ao desmatamento e queima de florestas, incentivando o reflorestamento e
a preservação;
vii) Implementação de políticas de reflorestamento e arborização nos centros urbanos
mediante reeducação e conscientização da população para a importância da preservação do
meio ambiente.
Sopesadas as referidas medidas mitigadoras é que a pesquisa do IPCC revela um
aumento, nas próximas décadas, dos investimentos nas fontes de energia limpa em detrimento
da utilização de combustíveis fósseis:
Figura 6 – Mudanças nos fluxos anuais de investimentos no período de 2010-2029.

Fonte: IPCC Working Group I summary for policymakers (p.30).
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É válido ressaltar que, apesar dos estudos e dados fornecidos pelo IPCC, existem
ainda muitos pontos de discordância entre os pesquisadores do tema no que tange à correlação
entre o aumento nos níveis de CO2 e o denominado aquecimento global. Para estes
entendedores é irrelevante considerar temperaturas médias no planeta, uma vez que as
alterações são muito mais complexas.
Contudo, para fins da presente pesquisa, serão considerados o entendimento, os dados
e as pesquisas do IPCC para avaliar de forma concisa as contribuições de Minas Gerais para a
Politica Nacional sobre Mudanças Climáticas.
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4. O PROTOCOLO DE QUIOTO

4.1 O Protocolo de Quioto
Como exposto no tópico anterior, quando da adoção da Convenção – Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em 1992, as discussões sobre as mudanças
climáticas culminaram no reconhecimento de que tal acordo poderia impulsionar ações mais
enérgicas no futuro. Conforme estabelecido entre os participantes, a Convenção seria
periodicamente revisada, discutida e, com base nas informações e inovações científicas,
possibilitaria a adoção de compromissos adicionais em resposta às ultimas atualizações.
Nesse sentido, a revisão inicial ocorreu na primeira sessão da COP-1, sediada em
Berlim no ano de 1995. Na ocasião, as partes reconheceram que o compromisso firmado pelos
países desenvolvidos de, até o ano 2000, igualar seus índices de emissão para os níveis
constatados em 1990 não seria suficiente para atingir o objetivo de proteção de longo prazo
discutido na Convenção, que consistia em impedir uma interferência antrópica perigosa no
sistema climático.
Em resposta a essas constatações, representantes e outras autoridades adotaram o
chamado “Mandato de Berlim” que iniciou uma nova fase de discussões relativas à
necessidade de fortalecimento do compromisso dos países desenvolvidos nas metas de redução
dos gases causadores de efeito estufa. Assim, foi formado o Grupo Ad-hoc sobre o Mandato de
Berlim (AGBM), que tinha como função precípua a elaboração de um acordo que, após oito
sessões, fora encaminhado à COP-3 para negociação final.
A COP-3, realizada em Quioto (Japão), no mês de dezembro de 1997, resultou na
decisão, por consenso, sobre a necessidade de adoção de um protocolo, estabelecendo aos
países considerados industrializados metas vinculativas de redução de GEE em pelo menos 5%
se comparado aos níveis do ano de 1990 e entre 2008 e 2012.
O Protocolo de Quioto foi um instrumento jurídico, ou seja, com vinculação legal,
considerado como uma guinada na tendência histórica da época de crescimento desenfreado
das emissões dos GEE, processo este constante por mais de 150 anos. Tinha por desígnio
colocar em prática os objetivos da Convenção-Quadro das Nações Unidas. O Protocolo foi
disponibilizado para assinatura em 16 de março de 1998, com início de vigência previsto para
noventa dias contados de sua ratificação por pelo menos 55 Partes da Convenção, incluindo,
neste caso, países industrializados responsáveis por pelo menos 55% das emissões totais de
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CO2 no ano de 1990. A adesão para o alcance destas premissas, contando com um total de 176
países, ocorreu somente em 16 de fevereiro de 2005.
No Brasil, o Protocolo de Quioto foi aprovado pelo Congresso Nacional com o
advento do Decreto Legislativo nº. 144, em 20 de junho de 2002, sendo posteriormente
ratificado em 23 de agosto de 2002, com a promulgação do Decreto nº. 5.445, em 12 de maio
de 2005. Ele tem como base os princípios, a forma como os países se agrupam - qual seja em
Partes, Anexo I e não Anexo I10,- e as mesmas instituições da Convenção, incluindo os órgãos
subsidiários e a secretaria. O seu objetivo basilar é o mesmo que o último da CQNUMC:
prevenir as interferências humanas perigosas no sistema climático.
As normas do Protocolo se concentram, de acordo com Depledge e Lamb (2004)11:
nos compromissos com inclusão de objetivos sobre emissões juridicamente vinculantes e
compromissos gerais; na execução, incluídas as medidas nacionais e três novos mecanismos
executivos; na redução ao mínimo do impacto nos países em desenvolvimento, incluída a
utilização do Fundo de Adaptação; na contabilidade, informação e exames, incluído o exame
em profundidade dos informativos nacionais; e no cumprimento, incluído um Comitê de
Cumprimento para avaliar e ocupar-se dos casos problemáticos.
Ainda de acordo com os autores, além dos objetivos sobre emissões estabelecidos
para as Partes incluídas no Anexo I, o Protocolo de Quioto contém um conjunto de
compromissos que se aplicam a todas as Partes, em especial a adoção de medidas para
melhorar a qualidade de dados sobre emissões; a organização de programas nacionais de
mitigação e adaptação; a promoção de transferência de tecnologia ambientalmente sana; a
cooperação nas investigações científicas e nas redes internacionais de observação do clima; e
no respaldo às iniciativas de educação, formação, sensibilização pública e fomento da
capacidade.
O Protocolo sugere aos governos a cooperação mútua, a melhoria das eficiências
energéticas, a reforma dos setores energéticos e de transporte, a promoção de formas
10

Pelas diferenças econômicas, sociais e de nível de desenvolvimento, as Partes são divididas pelo Protocolo de
Quioto em dois grupos: Partes Anexo I, composto pelos países desenvolvidos, industrializados e ricos, e também
alguns países com sua economia em transição, como a Federação Russa e a Europa Oriental. As Partes Não
Anexo I incluem o restante dos países, em sua maioria países em desenvolvimento. Esclarece-se que as Partes
Anexo I ainda foram subdivididas em Anexo II, formado por 24 países que apresentam melhores condições
econômicas e de maior potencial de emissão de GEE. São responsáveis por fornecer subsídios aos países com
menor capacidade financeira. Já os países com a economia em transição possuem mais flexibilidade para
alcançar os objetivos da Convenção, menor nível de cobrança quanto aos documentos necessários e as metas
definidas, uma vez que têm capacidade consideravelmente menor em relação aos demais países do Anexo I.
11
DEPLEDGE, Joanna e LAMB, Robert. Cuidar el Clima - Guia de la convencíon sobre el cambio climático
y el protocolo de Kyioto. Secretaría de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (UNFCCC). Bonn
(Alemanha), 2004. Disponível em: http://unfccc.int/resource/docs/publications/caring_sp.pdf. Acesso em: 08
mar. 2014.
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renováveis de energia, a redução gradual das medidas fiscais inapropriadas e das deficiências
do mercado, a limitação das emissões de metano procedentes de aterros e lixões, e a criação de
sequestradores de carbono, como bosques e campos cultiváveis.
O Protocolo de Quioto estabelece metas de redução dos gases de efeito estufa aos
países desenvolvidos listados no chamado Anexo I, bem como prevê diretrizes que irão
auxiliar os estados nacionais no cumprimento dessas metas. Senão, veja-se:

ARTIGO 2 - 1. Cada Parte incluída no Anexo I, ao cumprir seus compromissos
quantificados de limitação e redução de emissões assumidos sob o Artigo 3, a fim de
promover o desenvolvimento sustentável, deve:
(a) Implementar e/ou aprimorar políticas e medidas de acordo com suas
circunstâncias nacionais, tais como: (i) O aumento da eficiência energética em
setores relevantes da economia nacional; (ii) A proteção e o aumento de sumidouros
e reservatórios de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal,
levando em conta seus compromissos assumidos em acordos internacionais
relevantes sobre o meio ambiente, a promoção de práticas sustentáveis de manejo
florestal, florestamento e reflorestamento; (iii) A promoção de formas sustentáveis
de agricultura à luz das considerações sobre a mudança do clima; (iv) A pesquisa, a
promoção, o desenvolvimento e o aumento do uso de formas novas e renováveis de
energia, de tecnologias de sequestro de dióxido de carbono e de tecnologias
ambientalmente seguras, que sejam avançadas e inovadoras; (v) A redução gradual
ou eliminação de imperfeições de mercado, de incentivos fiscais, de isenções
tributárias e tarifárias e de subsídios para todos os setores emissores de gases de
efeito estufa que sejam contrários ao objetivo da Convenção e aplicação de
instrumentos de mercado; (vi) O estímulo a reformas adequadas em setores
relevantes, visando a promoção de políticas e medidas que limitem ou reduzam
emissões de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal; (vii)
Medidas para limitar e/ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal no setor de transportes; (viii) A limitação
e/ou redução de emissões de metano por meio de sua recuperação e utilização no
tratamento de resíduos, bem como na produção, no transporte e na distribuição de
energia;
(b) Cooperar com outras Partes incluídas no Anexo I no aumento da eficácia
individual e combinada de suas políticas e medidas adotadas segundo este Artigo,
conforme o Artigo 4, parágrafo 2(e)(i), da Convenção. Para esse fim, essas Partes
devem adotar medidas para compartilhar experiências e trocar informações sobre
tais políticas e medidas, inclusive desenvolvendo formas de melhorar sua
comparabilidade, transparência e eficácia. A Conferência das Partes na qualidade de
reunião das Partes deste Protocolo deve, em sua primeira sessão ou tão logo seja
praticável a partir de então, considerar maneiras de facilitar tal cooperação, levando
em conta toda a informação relevante. (QUIOTO, 1997, p. 4).

Com relação aos países listados no Anexo I e seus compromissos de redução ou
limitação quantificada de emissões (porcentagem do ano-base ou período) o Protocolo
estabelece no Anexo B12:

12

O Protocolo de Quioto traz em seu Anexo B os “Compromissos quantificados de limitação ou redução de
emissões por Parte”.
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Tabela 2 – Anexo B do Protocolo de Quioto.

PARTE

Alemanha
Austrália
Áustria
Bélgica
Bulgária*
Canadá
Comunidade Europeia
Croácia *
Dinamarca
Eslováquia*
Eslovênia*
Espanha
Estados Unidos da América
Estônia*
Federação Russa*
Finlâdia
França
Grécia
Hungria*
Irlanda
Islândia
Itália
Japão
Letônia*
Liechtenstein
Lituânia*
Luxemburgo
Mônaco
Noruega
Nova Zelândia
Países Baixos
Polônia*
Portugal
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do
Norte
República Tcheca*
Romênia*
Suécia
Suíça
Ucrânia*

Compromisso de Redução ou Limitação quantificada
de Emissões (%porcentagem do ano-base ou período)

92
108
92
92
92
94
92
95
92
92
92
92
93
92
100
92
92
92
94
92
110
92
94
92
92
92
92
92
101
100
92
94
92
92
92
92
92
92
100

* Países em processo de transição para uma economia de mercado. (QUIOTO, 1997).
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De acordo com as Conferências das Partes e com o princípio da responsabilidade
comum, a atribuição das metas aos países listados no Anexo I é justificada pela necessidade
destes de despenderem maior esforço para reduzir a emissão de gases causadores de
aquecimento global, já que esses países iniciaram as emissões em momento bastante anterior
àqueles que não foram incluídos no Anexo I.
Sobre o princípio da responsabilidade comum, Haroldo Machado Filho esclarece:

Segundo este importante princípio, os países desenvolvidos devem tomar a liderança
no combate ao aquecimento global, já que o aumento na temperatura percebido hoje
e nos próximos 100 anos decorre em sua maior parte das emissões de gases de efeito
estufa ocorridas durante os últimos 200 anos pelos países atualmente desenvolvidos.
Portanto, considerando que os países em desenvolvimento sofrem atualmente os
impactos adversos das mudanças climáticas causadas direta e principalmente pelos
países desenvolvidos desde a Revolução Industrial, e considerando que os países em
desenvolvimento possuem outras prioridades como o combate à fome e à miséria,
garantia de condições mínimas de saúde, educação e moradia à população, dentre
outros aspectos, não seria justo exigir que os países em desenvolvimento fossem
responsáveis por combater imediatamente as mudanças do clima. (MACHADO
FILHO, 2008).

Ainda, sopesadas as graves consequências ambientais da emissão progressiva e
desenfreada desses gases, o artigo 18 do Protocolo estabelece como competência da
Conferência das Partes a aplicação de sanções ao descumprimento das metas de redução,
exigindo, contudo, um documento complementar ao Protocolo.

ARTIGO 18 - A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste
Protocolo deve, em sua primeira sessão, aprovar procedimentos e mecanismos
adequados e eficazes para determinar e tratar de casos de não-cumprimento das
disposições deste Protocolo, inclusive por meio do desenvolvimento de uma lista
indicando possíveis conseqüências, levando em conta a causa, o tipo, o grau e a
freqüência do não-cumprimento. Qualquer procedimento e mecanismo sob este
Artigo que acarrete conseqüências de caráter vinculante deve ser adotado por meio
de uma emenda a este Protocolo. (QUIOTO, 1997).

Desta feita, objetivando minimizar possíveis impactos na economia dos países com
metas vinculativas e incentivar seu cumprimento, foram instituídos pelo Protocolo três
mecanismos de flexibilização, quais sejam: (i) Implementação Conjunta; (ii) Comércio
Internacional de Emissões; (iii) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Os dois primeiros
são de exclusiva aplicação entre os países desenvolvidos, já o último, envolve países em
desenvolvimento, como é o caso do Brasil.
A Implementação Conjunta (Joint Implementation) está disciplinada no artigo 6º.
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ARTIGO 6º - 1. A fim de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3,
qualquer Parte incluída no Anexo I pode transferir para ou adquirir de qualquer
outra dessas Partes unidades de redução de emissões resultantes de projetos visando
a redução das emissões antrópicas por fontes ou o aumento das remoções antrópicas
por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer setor da economia, desde que:
(a) O projeto tenha a aprovação das Partes envolvidas;
(b) O projeto promova uma redução das emissões por fontes ou um aumento das
remoções por sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na sua ausência;
(c) A Parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se não estiver em
conformidade com suas obrigações assumidas sob os Artigos 5 e 7; e
(d) A aquisição de unidades de redução de emissões seja suplementar às ações
domésticas realizadas com o fim de cumprir os compromissos previstos no Artigo 3.
2. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo
pode, em sua primeira sessão ou assim que seja viável a partir de então, aprimorar
diretrizes para a implementação deste Artigo, incluindo para verificação e
elaboração de relatórios.
3. Uma Parte incluída no Anexo I pode autorizar entidades jurídicas a participarem,
sob sua responsabilidade, de ações que promovam a geração, a transferência ou a
aquisição, sob este Artigo, de unidades de redução de emissões.
4. Se uma questão de implementação por uma Parte incluída no Anexo I das
exigênciasmencionadas neste parágrafo é identificada de acordo com as disposições
pertinentes do Artigo 8, as transferências e aquisições de unidades de redução de
emissões podem continuar a ser feitas depois de ter sido identificada a questão,
desde que quaisquer dessas unidades não sejam usadas pela Parte para atender os
seus compromissos assumidos sob o Artigo 3 até que seja resolvida qualquer
questão de cumprimento. (QUIOTO, 1997).

Através da Implementação Conjunta (IC), um país integrante do Anexo I, emissor de
gases de efeito estufa, poderia compensar suas emissões participando de sumidouros e
projetos ambientalmente otimizados em outro país da mesma categoria, com vista à obtenção
de menores custos de implementação, produzindo bens e serviços originais e emitindo em
menores proporções se comparado à implementação de um projeto não otimizado.
Implica, portanto, na constituição e transferência do crédito de emissões de gases de
efeito estufa do país em que o sumidouro ou o projeto ambientalmente otimizado está sendo
implementado para o país emissor.
No caso de projetos de IC, de acordo com o Protocolo, as Emission Reduction Units ERUs (ou Créditos da Implementação Conjunta) somente poderiam ser geradas a partir de
2008, com vigência até 2012, quando terminaria a primeira fase de Quioto. O Objetivo deste
mecanismo foi facilitar e tornar mais econômico para cada país chegar à sua meta de redução
de emissões de gases de efeito estufa.
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Vale ressaltar que a IC deveria ser suplementar às ações domésticas com vistas a
atender os compromissos quantificados de limitação e redução de emissões assumidas.
O Comércio de Emissões (Emissions Trading), outro mecanismo estabelecido pelo
Protocolo de Quioto, está no artigo 17.

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. (QUIOTO, 1997).

O artigo estabelece a possibilidade de compra e venda do direito de emitir gases de
efeito estufa – ou de créditos de carbono. Assim, países que emitissem mais poderiam comprar
créditos daqueles que conseguissem reduzir suas emissões para além das metas impostas pelo
Protocolo de Quioto. Esse mecanismo também era destinado exclusivamente aos países do
Anexo I, que puderam comercializar apenas parte das suas emissões relativas ao período 20082012.
Com o Comércio de Emissões, os países poderiam cumprir os compromissos
assumidos sob o artigo 3º, caso suas ações domésticas não satisfizessem as reduções
determinadas pelo Protocolo de Quioto.
Em âmbito nacional, companhias poderiam reduzir as suas emissões comprando
créditos de compensação de outras companhias que cujo desempenho era superior ao
estipulado por suas metas de redução de emissões.
A medida do Comércio de Emissões foi muito questionada, pois possibilitava a
compra de “folgas” de créditos pelos países, diminuindo suas ações domésticas e atrapalhando
o objetivo principal do Protocolo.
Os dois mecanismos acima descritos podem parecer similares, contudo, a diferença
primordial entre eles consiste no fato de que no primeiro a aquisição das unidades de redução
era suplementar às ações domésticas que objetivavam cumprir as metas previstas no artigo 3º;
já o segundo, poderia ser utilizado como fator complementar ao cumprimento das metas, ou
seja, países listados no Anexo I que não atingissem os percentuais de redução estabelecidos
poderiam adquirir os créditos de carbono comercializados em mercado próprio entre estes.
Para Ana Carolina Gazoni (2007), os mecanismos de flexibilização previstos no
Protocolo nada mais são que “arranjos técnicos operacionais” favoráveis aos países ou
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empresas neles sediadas, que facilitam o cumprimento das metas de redução e estimulam
países emergentes a perseguirem um desenvolvimento sustentável.
Vale ressaltar que, dentre os mecanismos criados pelo Protocolo, a participação de
países não listados no Anexo I nas metas de redução somente era possível por meio do MDL,
que será explicitado a seguir. O MDL foi assim considerado por Carlos Teodoro Hugueney
Irigaray:

Uma das inovações previstas no protocolo foi a de dar crédito às partes por
reduzirem emissões em outros países, por meio de mecanismos de desenvolvimento
limpo (MDL). Os créditos serão obtidos, na forma de “reduções certificadas de
emissões”, pelas partes que financiarem projetos que reduzam ou evitem emissões
nos países em desenvolvimento mediante transferência de tecnologia limpa.
(IRIGARAY, 2005, p.232).

Assim, como incentivo a esta participação, foi criado em 2000, pelo Banco Mundial,
o Prototype Carbon Fund (PCF), que objetivava a criação de um mercado mundial de carbono.
Progressivamente, foram criadas outras bolsas de comercialização de créditos de
carbono, como a Chicago Climate Exchange, a European Climate Exchange e a European
Union Emissions Trading System (EUETS). Em julho de 2006, a Bolsa de Montreal, em
associação com a Bolsa de Chicago, registrou o início das negociações de créditos de carbono
(CONEJERO, 2007). Ainda, em fevereiro de 2007, a China anunciou a criação de um mercado
organizado de créditos de carbono no país.
Por outro lado, além das metas e penalidades, o documento instituiu diretrizes para
auxiliar na adoção de medidas necessárias ao alcance dessas metas, conforme previsto no §14
do artigo 3º:

14. Cada Parte incluída no Anexo I deve empenhar-se para implementar os
compromissos mencionados no parágrafo 1 acima de forma que sejam minimizados
os efeitos adversos, tanto sociais como ambientais e econômicos, nas Partes países
em desenvolvimento, particularmente as identificadas no Artigo 4, parágrafos 8 e 9,
da Convenção. Em consonância com as decisões pertinentes da Conferência das
Partes sobre a implementação desses parágrafos, a Conferência das Partes na
qualidade de reunião das Partes neste Protocolo deve, em sua primeira sessão,
considerar quais as ações se fazem necessárias para minimizar os efeitos adversos da
mudança do clima e/ou os impactos de medidas de resposta nas Partes mencionadas
nesses parágrafos. Entre as questões a serem consideradas devem estar a obtenção de
fundos, seguro e transferência de tecnologia. (QUIOTO, 1997).

No que tange às metas de redução, os percentuais exigidos de cada país foram
individualizados conforme disposto no § 1º do artigo 3º:
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As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou conjuntamente, assegurar que
suas emissões antrópicas agregadas, expressadas 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 cinco por cento abaixo dos níveis de 1990 no período de
compromisso de 2008 a 2012. (QUIOTO, 1997).

Foi prevista também a possibilidade de comercialização dos créditos emitidos em
decorrência da redução comprovada de emissão dos GEE, com o objetivo de incentivar o
alcance das metas pelos países vinculados e auxiliar aqueles que não as atingiram mediante a
aquisição dos créditos de carbono.
Não obstante, o Protocolo de Quioto possibilitava ainda a participação dos países não
listados no Anexo I - considerados em desenvolvimento, como Brasil, Índia e China - nas
metas de redução, ainda que estas não fossem obrigatórias. A exclusão da obrigatoriedade para
estes países foi justificada pela imprescindibilidade do aumento da oferta energética para
atender às necessidades básicas de seu desenvolvimento ainda emergente.

ARTIGO 10 - Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns
mas diferenciadas e suas prioridades de desenvolvimento, objetivos e circunstâncias
específicas, nacionais e regionais, sem a introdução de qualquer novo compromisso
para as Partes não incluídas no Anexo I, mas reafirmando os compromissos
existentes no Artigo 4, parágrafo 1, da Convenção, e continuando a fazer avançar a
implementação desses compromissos a fim de atingir o desenvolvimento
sustentável, levando em conta o Artigo 4, parágrafos 3, 5 e 7, da Convenção, devem:
(a) Formular, quando apropriado e na medida do possível, programas nacionais e,
conforme o caso, regionais adequados, eficazes em relação aos custos, para melhorar
a qualidade dos fatores de emissão, dados de atividade e/ou modelos locais que
reflitam as condições socioeconômicas de cada Parte para a preparação e atualização
periódica de inventários nacionais de emissões antrópicas por fontes e remoções
antrópicas por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal, empregando metodologias comparáveis a serem acordadas
pela Conferência das Partes e consistentes com as diretrizes para a preparação de
comunicações nacionais adotadas pela Conferência das Partes;
(b) Formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e,
conforme o caso, regionais, que contenham medidas para mitigar a mudança do
clima bem como medidas para facilitar uma adaptação adequada à mudança do
clima:
(i) Tais programas envolveriam, entre outros, os setores de energia, transporte e
indústria, bem como os de agricultura, florestas e tratamento de resíduos. Além
disso, tecnologias e métodos de adaptação para aperfeiçoar o planejamento espacial
melhorariam a adaptação à mudança do clima; e
(ii) As Partes incluídas no Anexo I devem submeter informações sobre ações no
âmbito deste Protocolo, incluindo programas nacionais, em conformidade com o
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Artigo 7; e as outras Partes devem buscar incluir em suas comunicações nacionais,
conforme o caso, informações sobre programas que contenham medidas que a Parte
acredite contribuir para enfrentar a mudança do clima e seus efeitos adversos,
incluindo a redução dos aumentos das emissões de gases de efeito estufa e aumento
dos sumidouros e remoções, capacitação e medidas de adaptação;
(c) Cooperar na promoção de modalidades efetivas para o desenvolvimento, a
aplicação e a difusão, e tomar todas as medidas possíveis para promover, facilitar e
financiar, conforme o caso, a transferência ou o acesso a tecnologias, know-how,
práticas e processos ambientalmente seguros relativos à mudança do clima, em
particular para os países em desenvolvimento, incluindo a formulação de políticas e
programas para a transferência efetiva de tecnologias ambientalmente seguras que
sejam de propriedade pública ou de domínio público e a criação, no setor privado, de
um ambiente propício para promover e melhorar a transferência de tecnologias
ambientalmente seguras e o acesso a elas;
(d) Cooperar nas pesquisas científicas e técnicas e promover a manutenção e o
desenvolvimento de sistemas de observação sistemática e o desenvolvimento de
arquivos de dados para reduzir as incertezas relacionadas ao sistema climático, os
efeitos adversos da mudança do clima e as conseqüências econômicas e sociais das
várias estratégias de resposta e promover o desenvolvimento e o fortalecimento da
capacidade e dos recursos endógenos para participar dos esforços, programas e redes
internacionais e intergovernamentais de pesquisa e observação sistemática, levando
em conta o Artigo 5 da Convenção;
(e) Cooperar e promover em nível internacional e, conforme o caso, por meio de
organismos existentes, a elaboração e a execução de programas de educação e
treinamento, incluindo o fortalecimento da capacitação nacional, em particular a
capacitação humana e institucional e o intercâmbio ou cessão de pessoal para treinar
especialistas nessas áreas, em particular para os países em desenvolvimento, e
facilitar em nível nacional a conscientização pública e o acesso público a
informações sobre a mudança do clima. Modalidades adequadas devem ser
desenvolvidas para implementar essas atividades por meio dos órgãos apropriados
da Convenção, levando em conta o Artigo 6 da Convenção;
(f) Incluir em suas comunicações nacionais informações sobre programas e
atividades empreendidos em conformidade com este Artigo de acordo com as
decisões pertinentes da Conferência das Partes; e
(g) Levar plenamente em conta, na implementação dos compromissos previstos
neste Artigo, o Artigo 4, parágrafo 8, da Convenção. (QUIOTO, 1997).

Para tanto, considerando que os impactos ambientais atingem não somente os países
listados no Anexo I, foi criado o denominado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
Contudo, os países não listados no Anexo I não ficaram vinculados ao cumprimento de metas e
nem sujeitos às penalidades estabelecidas no Protocolo, sendo sua participação voluntária, de
forma a não comprometer seu processo de desenvolvimento.

ARTIGO 12 1. Fica definido um mecanismo de desenvolvimento limpo.
2. O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser assistir às Partes
não incluídas no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento sustentável e
contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir às Partes incluídas no
Anexo I para que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução
de emissões, assumidos no Artigo 3.
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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
Partes na 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 as 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 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.
(QUIOTO, 1997).

Desse modo, os países que possuíam metas vinculativas nos termos do Protocolo de
Quioto participaram do chamado mercado regulado ou compulsório. Em contrapartida, a
participação dos países em desenvolvimento era viabilizada pelo MDL, desde que observados
os requisitos estabelecidos no artigo 12 supramencionado.
A importância da participação dos países em desenvolvimento foi evidenciada pelo
relatório do IPCC, divulgado em 2 de fevereiro de 2007, que demonstrou que 61% das
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oportunidades de redução de emissões dos gases de efeito estufa até o ano de 2030 estavam
concentradas nos países em desenvolvimento. No caso do Brasil, o potencial foi assegurado
pela diversidade natural que potencializa com o sucesso de projetos nesse sentido.
O percentual restante demonstrado pelo IPCC estava concentrado em 28% nos países
membros da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), países
industrializados e 11% no Leste Europeu e ex URSS (CONEJERO, 2007).
Cumpre ressaltar que a China, o Brasil e a Índia buscaram, por meio da implantação
de projetos de MDL, atrair capital estrangeiro através da venda de créditos de carbono deles
resultantes.
Vale salientar ainda que a participação dos países com interesse na comercialização
de créditos de carbono não estava limitada somente ao âmbito do Protocolo de Quioto. Uma
vez reconhecida a rentabilidade da comercialização desses créditos, à época, pela real
necessidade de redução da emissão dos gases do efeito estufa, os EUA, que não ratificaram o
Protocolo, criaram, paralelamente, um mercado de participação voluntária e sem penalidades
para a não obtenção das metas, que também permitia a comercialização de créditos de carbono.
Depreende-se, neste contexto, que o mercado voluntário foi baseado na iniciativa e
responsabilidade de empresas, ONG’s e indivíduos sediados em países não listados no Anexo I
do Protocolo, e que por isso não possuíam metas vinculativas. Ou ainda aqueles que não
ratificaram o Protocolo, como é o caso dos EUA.

4.2 Vigência do Protocolo de Quioto

Tendo em vista que as metas de redução foram fixadas para serem cumpridas durante
a vigência do Protocolo e uma vez que em 2012 encerrou-se a primeira fase, as discussões
sobre sua substituição ou prorrogação já vem sendo debatidas no panorama internacional.
Ainda no ano de 2007, durante a 13ª Conferência da ONU sobre Mudanças
Climáticas, realizada em Bali, na Indonésia, os 187 países signatários anuíram em dar início às
novas negociações a partir de 2013.
Dando continuidade aos trabalhos, a COP-15, realizada em dezembro de 2009 na
cidade de Copenhagen, capital da Dinamarca, teve por objetivo instituir o tratado que iria
substituir o Protocolo de Quioto. Durante a execução da pauta foi incluída a temática acerca da
controvérsia entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, no que tange à obrigatoriedade
de cumprimento de metas de redução. As recentes descobertas científicas respaldadas pelo
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IPCC, bem como os impactos econômicos observados durante a execução da primeira fase do
Protocolo, também integraram as discussões, com destaque para o Relatório Stern a respeito do
tema.
O cerne da discussão na atualidade foca-se na possibilidade de adesão dos EUA às
disposições do Protocolo ou do instrumento que venha a substituí-lo. De fato, a adesão dos
EUA poderá alterar drasticamente o panorama atual do mercado de crédito de carbono, bem
como fomentar as discussões sobre os impactos ambientais e a eficácia prática das metas de
redução.
Quando da realização da COP-15 foi apresentado o Acordo de Copenhagen, que por
não constituir instrumento vinculante não apresentou a relevância esperada. Apesar disso, pela
falta de vinculação do Acordo, cumpre salientar que os debates tiveram um papel importante,
já que os EUA, pela primeira vez, ingressaram efetivamente nas negociações e a China
assumiu o cumprimento de algumas metas, ainda que questionáveis.
Mais adiante, na 18ª Conferência das Partes (COP-18) realizada em 2012, na cidade
de Doha, no Catar, com a participação de representantes de 200 países, foi firmado um acordo
estendendo o compromisso de redução do Protocolo de Quioto até o ano de 2020, evitando-se
assim grande retrocesso nas conquistas atingidas pelas discussões e medidas relativas às
mudanças climáticas.
No referido acordo, dentre os participantes, 37 assumiram o compromisso de
manterem-se vinculados às metas de redução dos gases causadores de efeito estufa até o ano de
2020. Todavia, os 37 em conjunto correspondem a aproximadamente 15% das emissões em
escala mundial.
Restou acordado que até 2015 deveria ser negociado o instrumento substituto do
Protocolo de Quioto. Importante ressaltar que Rússia, Canadá, Japão e Nova Zelândia não
participarão da segunda fase do Protocolo, que teve seu início já em 2013.
As negociações previstas para o ano de 2015 objetivam, dentre outros aspectos,
incluir nas metas de redução os dois países considerados como maiores emissores no mundo,
quais sejam, Estados Unidos e China, com previsão de início do prazo de vigência para o ano
de 2020.
Além disso, na COP-18 foi aprovado um auxilio financeiro aos países em
desenvolvimento. Assim, uma verba aproximada de 100 bilhões de euros/ano, incluindo
recursos públicos e privados, tem previsão de ser destinada aos países em desenvolvimento
como incentivo à implantação de projetos de proteção climática a partir de 2020.
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Cabe salientar que para algumas pessoas, como Hubert Weiger, presidente da
Federação para Meio Ambiente e Proteção Ambiental da Alemanha (BUND), o acordo
firmado na COP-18, “deixa a desejar” (informação verbal), uma vez que considera que não
representaria contribuição suficiente para frear o fenômeno do aquecimento global.

4.3 Previsões para o novo Protocolo após 2020

Como mencionado anteriormente, está prevista para o ano de 2015 a retomada das
negociações para a elaboração de um novo Protocolo que irá substituir o de Quioto. Espera-se
que dentre as disposições do instrumento substituto seja excluída a distinção entre os países
listados nos Anexos I e II, tornando as metas de redução vinculativas também para países em
desenvolvimento como Brasil, China e Índia.
Sabe-se que a China é atualmente o maior emissor de GEE, portanto, sua inclusão nas
metas vinculativas caracterizaria um grande avanço aos objetivos de um novo protocolo para
combater o aquecimento global. Além disso, com a inclusão da China, outro grande emissor,
os Estados Unidos, poderia repensar sua atitude e vincular-se às metas.
No princípio, a negativa da ratificação pelos EUA foi justificada pelo então presidente
George W. Bush em função do prejuízo que a fixação de metas de redução poderia trazer para
a economia americana. A China, por outro lado, assinou o Protocolo em 1998, mas por não
estar listada nos países do Anexo I não teve imputadas metas obrigatórias.
Espera-se, portanto, que as negociações a serem iniciadas no ano de 2015 representem
um avanço aos objetivos do Protocolo e que possam conciliar desenvolvimento, crescimento e
sustentabilidade.
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5. A POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA

Conforme apresentado no primeiro capítulo desta dissertação, apenas a partir do
século XX é que se pode afirmar que a preocupação com o meio ambiente passou a ser
incutida na cabeça de legisladores e governantes brasileiros, especialmente quando foi
instituída a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) pela Lei 6.938/1981.
Importante ressaltar que essa Política Nacional não apresenta em seu texto um
dispositivo específico sobre a preocupação com o aquecimento global, mesmo porque o
assunto somente tornou-se conhecido após o 4º Relatório de Avaliação do IPCC, em 2007.
Ocorre que a PNMA possui diversos dispositivos que podem ser considerados parte
da preocupação com as mudanças climáticas, especialmente quando define como um de seus
objetivos a preservação da qualidade ambiental, e institui a atmosfera como parte dos recursos
naturais a serem protegidos. Adicionalmente, a PNMA concluiu por meio ambiente “o
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”13 (BRASIL, 1981).
Esses dispositivos legais, no entanto, não foram suficientes para atender tamanha
problemática, o que determinou a construção de legislação específica para que o Brasil
conseguisse combater o aquecimento global. Para que seja possível alcançar seus verdadeiros
objetivos de preservação ambiental, contudo, essa legislação deve ser interpretada em
consonância com a Constituição federal e com a própria Política Nacional do Meio Ambiente.
O processo de concepção da legislação climática nacional deu-se com declarações do
presidente em exercício no ano de 2007, quando foi anunciado que o Brasil assumiria a
liderança mundial na mitigação da mudança do clima independentemente de os países
desenvolvidos cumprirem a sua parte ou contribuírem, com recursos ou transferência de
tecnologia, para o cumprimento das metas dos países em desenvolvimento. As lideranças
brasileiras chegaram a afirmar que o país estaria disposto a contribuir com recursos financeiros
para auxiliar os países menos desenvolvidos a enfrentarem os impactos adversos da mudança
climática global, o que levou o Brasil a ser diversas vezes elogiado pelo então Secretário-Geral
da ONU e pelas demais autoridades presentes.
Após essas declarações perante a ONU, o Presidente da República publicou o Decreto
Federal nº 6.263, de 21 de novembro de 2007, com o objetivo de estabelecer o Comitê

13

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981. Art 3º, Inciso I.
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Interministerial sobre Mudança do Clima14 (CIM) e seu Grupo Executivo, que seriam
responsáveis pela preparação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima e por uma proposta
de projeto de lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).
Desde a sua criação, o Grupo Executivo do Comitê Interministerial sobre Mudança do
Clima esteve envolvido em trabalhos árduos e houve grande dificuldade em conciliar os
entendimentos dos diversos Ministérios que o compõe. E foi devido a esta divergência
consensual que o Plano Nacional sobre Mudança do Clima foi estabelecido antes mesmo da
existência de lei federal instituindo a Política Nacional sobre Mudança do Clima.
O Plano Nacional sobre Mudança do Clima foi publicado em 1º de dezembro de 2008
claramente para ser apresentado à comunidade internacional durante a COP-13 de Bali,
enquanto a Política Nacional sobre Mudança do Clima somente veio a ser publicada em
dezembro de 2009 pelo Congresso Nacional, nos termos da Lei Federal nº 12.187/09.
Com relação ao histórico da Política Nacional sobre Mudança do Clima devemos
retornar ao ano de 2007, quando o deputado federal Sarney Filho (PV) apresentou o Projeto de
Lei 18/2007, objetivando a adoção de medidas, por parte do poder público, para a redução das
emissões de gases de efeito estufa em curto prazo, usando como meio a instituição de
programas de pesquisa, educação, monitoramento e fiscalização. Além disso, foram propostas
também a adequação, em cinco anos, da frota do governo para veículos movidos a
biocombustíveis, a obrigatoriedade de auditorias ambientais nos órgãos públicos e a
preferência por produtos ambiental e socialmente sustentáveis em licitações.
Por parte do governo foi apresentado pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do
Clima o Projeto de Lei 3535/2008, que tinha por objetivos a redução nas emissões de GEE
atendendo ao desenvolvimento sustentável e em busca do crescimento econômico, a
erradicação da pobreza e a redução das desigualdades. Tais objetivos, porém, tinham caráter
voluntário, como verifica-se nos seguintes trechos da Exposição de Motivos:
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Instituído pelo Decreto n° 6.263, de 21 de novembro de 2007, que também orienta a elaboração do Plano
Nacional sobre Mudança do Clima.
Esclarece-se que o CIM é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, sendo composto por
dezessete órgãos federais e o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas - FBMC. Os órgãos federais que o
compõem são: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Ciência e Tecnologia;
Ministério da Defesa; Ministério da Educação; Ministério da Fazenda; Ministério da Integração Nacional;
Ministério da Saúde; Ministério das Cidades; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia;
Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério dos Transportes e a
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
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Optou-se por conferir um caráter norteador para a Política Nacional sobre Mudança
do Clima, no sentido de prover o país de dois objetivos nacionais permanentes:
I - reduzir as emissões antrópicas por fontes e fortalecer as remoções antrópicas por
sumidouros de gases de efeito estufa no território nacional;
II - definir e implementar medidas para promover a adaptação à mudança do clima
das comunidades locais, dos municípios, estados, regiões e de setores econômicos e
sociais, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos.
[…]
[…] Tendo em vista que o Brasil, como país em desenvolvimento e não pertencente
ao Anexo I da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, não
possui, no âmbito do Protocolo de Quioto, compromissos quantificados de redução
ou limitação de emissões de gases de efeito estufa, o objetivo de reduzir as emissões
antrópicas por fontes e fortalecer as remoções antrópicas por sumidouros de gases de
efeito estufa no território nacional apresenta caráter voluntário. Esse objetivo,
associado à promoção da adaptação aos efeitos da mudança do clima, refletem os
compromissos assumidos pelo Brasil no contexto da Convenção sobre Mudança do
Clima, particularmente aqueles associados ao Artigo 4.1.b.15 (BRASIL, 2008).

Apesar do avanço percorrido até então com o Plano Nacional e com o Acordo de
Copenhagen, o governo federal ainda não tinha definido com clareza se o país seguiria o
regime europeu de alocação de metas legalmente vinculantes ou se apenas assumiria
compromissos internacionais de redução de emissão, com os quais o setor privado nacional
poderia contribuir voluntariamente. Tanto não havia esse entendimento definido pelo governo
que o texto original do Projeto de Lei Federal nº 3.535/08, enviado pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional, não previa nenhuma meta ou compromisso nacional de limitação ou
redução de emissão de gases do efeito estufa. Conciso, mas sem definir em detalhes as
responsabilidades dos envolvidos nos setores público, privado e terceiro setor, o texto fora
enviado ao Congresso Nacional de forma simples em função da falta de consenso entre os
Ministérios que formam o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e o seu Grupo
Executivo.
Após emendas no Congresso Nacional, especialmente no Senado, em 29 de
dezembro de 2009 foi instituída a Política Nacional sobre Mudança do Clima, pela Lei
Federal 12.187. Em seu primeiro artigo, essa lei efetivamente institui a PNMC e estabelece
seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. Senão, veja-se: “Art. 1o - Esta Lei institui
a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e estabelece seus princípios, objetivos,
diretrizes e instrumentos.” (BRASIL, 2009)16.
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BRASIL.
Projeto
de
Lei
3535/2008.
Disponível
em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=399065>. Acesso em: 24 abr.
2014.
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O artigo 2º trouxe as definições de termos que são utilizados no corpo da lei. Foram
definidos os conceitos de: adaptação, efeitos adversos da mudança do clima, emissões, fonte,
gases de efeito estufa, impacto, mitigação, mudança do clima, sumidouro e vulnerabilidade.

Art 2º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas
naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;
II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota
resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a
composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados,
sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar
humanos;
III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera
numa área específica e num período determinado;
IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa,
aerossol ou precursor de gás de efeito estufa;
V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na
atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha;
VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;
VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de
recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de
medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os
sumidouros;
VIII - 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;
IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de
efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e
X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em
função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa
de mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos
da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos.
(BRASIL, 2009)17.

O artigo 3º estabelece os princípios de Direito Ambiental por ela observados e
expressamente elenca os princípios da precaução, prevenção, participação cidadã,
desenvolvimento sustentável e das responsabilidades comuns.

Art. 3º - A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade
dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios
da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável
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e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito
internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução, será
considerado o seguinte:
I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a
redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema
climático;
II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas
da mudança climática com origem antrópica no território nacional, sobre as quais
haja razoável consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no
estudo dos fenômenos envolvidos;
III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos
socioeconomicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os
setores econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo
e equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes
emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima;
IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações
climáticas e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das
populações e comunidades que vivem no território nacional;
V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas,
atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no
âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas;
VI – (VETADO). (BRASIL, 2009)18.

O inciso VI, que dispunha que “o dispêndio público com as ações de enfrentamento
das alterações climáticas não sofrerá contingenciamento de nenhuma espécie durante a
execução orçamentária” foi vetado, pois o referido inciso continha matéria de competência
orçamentária que não poderia ser regulado por uma lei ordinária.
No que tange às medidas a serem adotadas pela PNMC verificamos no inciso I o
princípio da participação cidadã, uma vez que atribui a todos o dever de atuar em benefício das
presentes e das futuras gerações, também vislumbrado no caput do artigo 225 da Constituição
federal. Assim, pode-se afirmar que todos (setores privado, público, terceiro setor e toda a
sociedade civil/cidadãos) devem adaptar-se à economia/sociedade de baixo carbono que
deverá ser instalada no Brasil em decorrência da PNMC.
Já no inciso II verifica-se a aplicação dos princípios da prevenção das principais
causas do aquecimento global identificadas no país, adoção de ações para mitigá-las e ações
adaptativas em relação aos efeitos não mitigáveis deste fenômeno. Essas atuações também
teriam respaldo no artigo 225 da CR/88 e na Política Nacional do Meio Ambiente.
Com relação à aplicação do princípio da responsabilidade comum, porém
diferenciada, o texto ressalta sua aplicação no âmbito internacional. No domínio da PNMC, o
poder público deverá atentar para esse quesito em cada região e esfera responsável, e entre as
18
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entidades, em cada setor responsável, sob a pena de violar o princípio constitucional da
igualdade. Portanto, os setores (público, privados, terceiro setor e sociedade civil/cidadão) que
mais causarem aquecimento global nas diferentes regiões do Brasil deverão arcar com ônus
maior no combate ao aquecimento global, e nos setores supracitados essa mesma lógica deve
ser aplicada para definir os principais responsáveis por causar o aquecimento global e, em
consequência, por mitigá-lo. Essa lógica distributiva de ônus foi recepcionada pelo artigo 3º,
inciso III da PNMC, como supracitado.
A aplicação do princípio do desenvolvimento sustentável é claramente verificada no
inciso IV, sendo que no inciso V verifica-se o critério constitucional de competência comum
entre os entes federativos no que diz respeito à proteção do meio ambiente (artigo 23 da
Constituição federal) e à competência legislativa concorrente e matéria ambiental (artigos 24 e
30 da Constituição federal).

Art. 4º - A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do
sistema climático;
II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas
diferentes fontes;
III – (VETADO);
IV - ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito
estufa no território nacional;
V - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima
pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes
econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles
especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos;
VI - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com
particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional;
VII - à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos
reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas;
VIII - ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de
Emissões - MBRE.
Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão
estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar o
crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades
sociais. (BRASIL, 2009)19.

Os objetivos da PNMC estão previstos no artigo 4º e demonstram que há uma
preocupação clara com a redução das emissões antrópicas e a concentração de gases de efeito
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estufa na atmosfera, seja estimulando a redução de emissões e o aumento dos sumidouros, seja
estimulando o reflorestamento ou a conservação dos recursos naturais.
O parágrafo único do referido artigo enfatiza que estes objetivos deverão sempre
pautar-se no princípio do desenvolvimento sustentável e no crescimento econômico do país,
além da busca, acima de tudo, da erradicação da pobreza e da redução das diferenças sociais.
O inciso III sofreu veto sob o argumento de que o país já utiliza de fontes de energia
renováveis em sua matriz e que, portanto, uma política que sugerisse o abandono de outras
fontes energéticas seria inadequada.
Prosseguindo com a análise da PNMC, é necessário transcrever as diretrizes do plano,
prevista no artigo 5º:

Art. 5º - São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima:
I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos
sobre mudança do clima dos quais vier a ser signatário;
II - as ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o
desenvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua
adequada quantificação e verificação a posteriori;
III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e
a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico;
IV - as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos
âmbitos local, regional e nacional;
V - o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e
municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil
organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas e
ações relacionados à mudança do clima;
VI - a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e a
difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a:
a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas por
fontes e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de
efeito estufa;
b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da mudança do
clima;
c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas;
VII - a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de
mitigação e adaptação à mudança do clima, observado o disposto no art. 6o;
VIII - a identificação, e sua articulação com a Política prevista nesta Lei, de
instrumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir para proteger
o sistema climático;
IX - o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou
promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa;
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X - a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e
multilateral para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a transferência
e a difusão de tecnologias e processos para a implementação de ações de mitigação e
adaptação, incluindo a pesquisa científica, a observação sistemática e o intercâmbio
de informações;
XI - o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e suas
manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas contíguas;
XII - a promoção da disseminação de informações, a educação, a capacitação e a
conscientização pública sobre mudança do clima;
XIII - o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção:
a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito estufa;
b) de padrões sustentáveis de produção e consumo. (BRASIL, 2009)20.

As diretrizes reforçam o compromisso do Brasil assumido internacionalmente de
implementar as denominadas NAMAs (Nationally Appropriate Mitagation Actions) ou Ações
de Mitigação Nacionalmente Apropriadas.
Podemos observar em diversos dos seus incisos esse compromisso, prevendo medidas
de

mitigação

em

âmbito

nacional,

mensuráveis,

quantificáveis

e

verificáveis

internacionalmente, medidas de adaptação adequadas às vulnerabilidades locais, assim como o
estímulo à participação colaborativa do governo, setores produtivos, setor acadêmico e
sociedade civil.
É importante destacar o inciso V do artigo 5º, que prevê o estímulo e o apoio à
participação do setor produtivo e da sociedade civil organizada no desenvolvimento e na
execução de políticas, planos, programas e ações relacionadas à mudança do clima.
Os artigos 6º e 7º da PNMC trazem seus instrumentos e os instrumentos institucionais
para sua atuação:

Art. 6º - São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima:
I - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
III - os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos biomas;
IV - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos por essa
Convenção e por suas Conferências das Partes;
V - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
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VI - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e
remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções,
compensações e incentivos, a serem estabelecidos em lei específica;
VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos
e privados;
VIII - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento;
IX - as dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento da
União;
X - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do
clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam no âmbito da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de
Quioto;
XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à
mitigação e à adaptação à mudança do clima;
XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento
de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções
de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o
estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas,
compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e
concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as
propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais
e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos;
XIII - os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de
emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes, elaborados com base em
informações e dados fornecidos por entidades públicas e privadas;
XIV - as medidas de divulgação, educação e conscientização;
XV - o monitoramento climático nacional;
XVI - os indicadores de sustentabilidade;
XVII - o estabelecimento de padrões ambientais e de metas, quantificáveis e
verificáveis, para a redução de emissões antrópicas por fontes e para as remoções
antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;
XVIII - a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima.
(BRASIL, 2009).
........................................................................................................................................
Art. 7º - Os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de
Mudança do Clima incluem:
I - o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima;
II - a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
III - o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima;
IV - a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede
Clima;
V - a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e
Hidrologia. (BRASIL, 2009)21.
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Dos artigos supracitados, ressalta-se o reconhecimento do Fundo Nacional sobre
Mudança do Clima (inciso II do artigo 6º) como instrumento da PNMC, e o reconhecimento,
no inciso X, dos mecanismos financeiros e econômicos de mitigação existentes na ConvençãoQuadro e no Protocolo de Quioto.
Outro ponto de relevância é o inciso XVII, que reconheceu como instrumento da
PNMC o estabelecimento de padrões e metas, quantificáveis e verificáveis, para a redução de
emissões e remoções por sumidouros.
O artigo 7º apenas reconhece no texto legal os órgãos públicos já existentes e que
atuarão como instrumento institucional da PNMC.
Na esteira dos artigos precedentes, o artigo 8º voltou a reforçar a necessidade de
instrumentos econômicos e financeiros de incentivo aos agentes privados, como forma de
auxiliar o cumprimento assumido pela PNMC.

Art. 8º - As instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de crédito e
financiamento específicas para desenvolver ações e atividades que atendam aos
objetivos desta Lei e voltadas para induzir a conduta dos agentes privados à
observância e execução da PNMC, no âmbito de suas ações e responsabilidades
sociais. (BRASIL, 2009)22.

O artigo 9º trouxe a figura do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) e
conceituou as Reduções Certificadas de Emissão (RCE) de gases de efeito estufa como sendo
títulos mobiliários:

Art. 9º - O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE será
operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades
de balcão organizado, autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de
gases de efeito estufa evitadas certificadas. (BRASIL, 2009, grifo do autor)23.

Ocorre que, antes mesmo da promulgação da PNMC, a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), por meio do voto do Sr. Otávio Yasbek24, se manifestou no sentido de que
as RCEs não são valores mobiliários. Esclarece-se que, para a maioria da doutrina, a definição
que mais se adequaria à natureza jurídica das RCEs é a de um ativo intangível, transacionável
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por meio de contratos de cessão de direitos, conforme corroborado por Gabriel Sister (2008,
p.39) que expôs que “com base na classificação de bens sedimentada pela legislação e doutrina
pátria, é possível afirmar que as RCEs, enquanto direitos sem existência tangível, todavia com
valor econômico, enquadram-se com perfeição na acepção de bens intangíveis”.
Considerando o veto do artigo 10, passa-se a avaliar o artigo 11 da PNMC que
dispôs:

Art. 11. Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e
programas governamentais deverão compatibilizar-se com os princípios, objetivos,
diretrizes e instrumentos desta Política Nacional sobre Mudança do Clima.
Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em consonância com a
Política Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de mitigação e de
adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de uma economia de
baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de energia elétrica, no
transporte público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de
cargas e passageiros, na indústria de transformação e na de bens de consumo
duráveis, nas indústrias químicas fina e de base, na indústria de papel e celulose, na
mineração, na indústria da construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária,
com vistas em atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas
quantificáveis e verificáveis, considerando as especificidades de cada setor,
inclusive por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL e das Ações
de Mitigação Nacionalmente Apropriadas - NAMAs. (BRASIL, 2009)25.

O caput do artigo 11 orienta que os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos
das políticas públicas e planos governamentais devem estar em consonância com a PNMC,
enquanto que seu parágrafo único traz a previsão de que um decreto estabelecerá planos
setoriais de mitigação e adaptação, com metas gradativas de redução de emissão antrópica
quantificáveis e verificáveis.
O referido decreto, de nº 7.390/2010, foi publicado, porém limitou-se a dispor em
seu artigo 4º que os planos setoriais pendentes seriam elaborados até 16 de abril de 2012
(após alteração trazida pelo Decreto 7.643/2011), definindo de maneira unilateral o conteúdo
mínimo desses planos setoriais, inclusive quanto à necessidade de conter meta de redução de
emissões em relação a 2020, com metas percentuais gradativas contendo intervalo máximo de
três anos.

Art. 4º - Os planos setoriais de que trata o parágrafo único do art. 11 da Lei nº
12.187, de 2009, não relacionados no art. 3o, serão elaborados até 16 de abril de
2012, com o seguinte conteúdo mínimo: (Redação dada pelo Decreto nº 7.643, de
2011)
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I - meta de redução de emissões em 2020, incluindo metas gradativas com intervalo
máximo de três anos;
II - ações a serem implementadas;
III - definição de indicadores para o monitoramento e avaliação de sua efetividade;
IV - proposta de instrumentos de regulação e incentivo para implementação do
respectivo Plano; e
V - estudos setoriais de competitividade com estimativa de custos e impactos.
§ 1o A elaboração dos Planos setoriais deverá contar com amplo processo de
consulta pública aos setores interessados, em especial a representação das atividades
econômicas diretamente afetadas.
§ 2o As metas setoriais deverão ser expressas em percentuais de redução das
emissões em relação a 2020.
§ 3o As metas setoriais poderão ser utilizadas como parâmetros para o
estabelecimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE de que
trata o art. 9º da Lei nº 12.187, de 2009. (BRASIL, 2010)26.

No artigo 12 a PNMC assume compromisso nacional voluntário de redução de
emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões nacionais projetadas até
2020. Assim como no artigo anterior, o parágrafo único do artigo 12 dispõe que um decreto
específico trará detalhamento das ações para alcançar os objetivos.

Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como compromisso
nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com
vistas em 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.
Parágrafo único. A projeção das emissões para 2020 assim como o detalhamento das
ações para alcançar o objetivo expresso no caput serão dispostos por 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. (BRASIL, 2009)27

E foi por meio dos artigos 5º e 6º do Decreto nº 7.390/2010 que o Brasil apresentou
sua projeção das emissões nacionais de gases de efeito estufa para o ano de 2020, bem como
as ações que devem ser implementadas para reduzir os níveis de emissões de GEE.

Art. 5º - 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, é de 3.236
milhões tonCO2eq de acordo com detalhamento metodológico descrito no Anexo
deste Decreto, 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 tonCO 2eq.
Art. 6º - 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. 5o.
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§ 1o Para cumprimento do disposto no caput, serão inicialmente consideradas as
seguintes ações contidas nos planos referidos no art. 3o deste Decreto:
I - redução de oitenta por cento dos índices anuais de desmatamento na Amazônia
Legal em relação à média verificada entre os anos de 1996 a 2005;
II - redução de quarenta por cento dos índices anuais de desmatamento no Bioma
Cerrado em relação à média verificada entre os anos de 1999 a 2008;
III - expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes alternativas renováveis,
notadamente centrais eólicas, pequenas centrais hidroelétricas e bioeletricidade, da
oferta de biocombustíveis, e incremento da eficiência energética;
IV - recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas;
V - ampliação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em 4 milhões de
hectares;
VI - expansão da prática de plantio direto na palha em 8 milhões de hectares;
VII - expansão da fixação biológica de nitrogênio em 5,5 milhões de hectares de
áreas de cultivo, em substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados;
VIII - expansão do plantio de florestas em 3 milhões de hectares;
IX - ampliação do uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de m3 de
dejetos de animais; e
X - incremento da utilização na siderurgia do carvão vegetal originário de florestas
plantadas e melhoria na eficiência do processo de carbonização.
§ 2o Outras ações de mitigação, que contribuam para o alcance do compromisso
nacional voluntário previsto no caput deste artigo, serão definidas nos planos de que
tratam os arts. 6º e 11 da Lei nº 12.187, de 2009, e em outros planos e programas
governamentais.
§ 3o As ações de que trata este artigo serão implementadas de maneira coordenada e
cooperativa pelos órgãos governamentais, devendo ser revisadas e ajustadas sempre
que for necessário para o alcance dos objetivos finais pretendidos, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 2o.
§ 4o As ações referidas neste artigo poderão ser implementadas inclusive por meio
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ou de outros mecanismos no âmbito da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. (BRASIL,
2010)28.

5.1 O Plano Nacional sobre Mudança Climática

No dia 1º de dezembro de 2008, o Grupo Executivo do Comitê Interministerial sobre
Mudança do Clima apresentou, em Brasília/DF, o Plano Nacional sobre Mudança Climática.
documento expôs o histórico e o processo de elaboração do Plano, as emissões no Brasil e o
processo de aprimoramento de inventários, os compromissos do país em instrumentos
multilaterais, as oportunidades de mitigação, os instrumentos para implementação das ações,
dentre outros pontos importantes.
O objetivo geral do Plano Nacional sobre Mudança do Clima é identificar, planejar e
coordenar as ações e medidas que possam ser empreendidas para mitigar as emissões de gases
de efeito estufa geradas no Brasil, bem como aquelas necessárias à adaptação da sociedade
aos impactos que ocorram devido à mudança do clima.
28
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Com relação ao Plano Nacional faz-se importante esclarecer que ele foi estruturado
em quatro eixos29: (i) oportunidades de mitigação; (ii) impactos, vulnerabilidades e adaptação;
(iii) pesquisa e desenvolvimento e (iv) educação, capacitação e comunicação. Seus objetivos
principais são:

1.
Identificar, planejar e coordenar as ações para mitigar as emissões de gases
de efeito estufa geradas no Brasil, bem como aquelas necessárias à adaptação da
sociedade aos impactos que ocorram devido à mudança do clima;
2.
Fomentar aumentos de eficiência no desempenho dos setores da economia na
busca constante do alcance das melhores práticas;
3.
Buscar manter elevada a participação de energia renovável na matriz elétrica,
preservando posição de destaque que o Brasil sempre ocupou no cenário
internacional;
4.
Fomentar o aumento sustentável da participação de biocombustíveis na
matriz de transportes nacional e, ainda, atuar com vistas à estruturação de um
mercado internacional de biocombustíveis sustentáveis;
5.
Buscar a redução sustentada das taxas de desmatamento, em sua média
quinquenal, em todos os biomas brasileiros, até que se atinja o desmatamento ilegal
zero;
6.
Eliminar a perda líquida da área de cobertura florestal no Brasil, até 2015;
7.
Fortalecer ações intersetoriais voltadas para redução das vulnerabilidades das
populações; e
8.
Procurar identificar os impactos ambientais decorrentes da mudança do clima
e fomentar o desenvolvimento de pesquisas científicas para que se possa traçar uma
estratégia que minimize os custos socioeconômicos de adaptação do País. (BRASIL,
2008).

Ademais, o Plano Nacional possui os seguintes compromissos:


Reduzir em 80% o índice de desmatamento anual da Amazônia até 2020;



Ampliar em 11% ao ano, nos próximos dez anos, o consumo interno de etanol;



Dobrar a área de florestas plantadas para 11 milhões de hectares em 2020,

sendo 2 milhões de ha com uso de espécies nativas;


Trocar 1 milhão de geladeiras antigas por ano, em 10 anos;



Aumentar a reciclagem de resíduos sólidos urbanos em 20% até 2015;



Aumentar a oferta de energia elétrica de cogeração, principalmente de bagaço

de cana-de-açúcar, para 11,4% da oferta total de eletricidade no país, em 2030;


Reduzir as perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica à taxa de

1.000 GWh por ano, nos próximos 10 anos.
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5.2 O Inventário Nacional de Gases do Efeito Estuda – GEE

O Inventário Nacional de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito
Estufa é parte da Comunicação Nacional à Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do
Clima (Convenção de Mudança do Clima), e o Brasil, como país signatário, tem a obrigação
de elaborar e atualizar periodicamente esse documento, conforme disposto no artigo 4.1 (a) da
Convenção, que delibera como compromisso de todos os países signatários:

Elaborar, atualizar periodicamente, publicar e por à disposição da Conferência das
Partes inventários nacionais de emissões por fontes e das remoções por sumidouros
de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal,
empregando metodologias comparáveis (BRASIL, 1998)30.

Como determina a Convenção do Clima, o inventário deve incluir apenas as
emissões e remoções de gases de efeito estufa causadas pelas atividades humanas
(antrópicas).
O Brasil submeteu, em dezembro de 2004, sua Comunicação Nacional Inicial à
Convenção do Clima, contendo seu primeiro inventário. Foram considerados nesse primeiro
documento os seguintes gases de efeito estufa: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4),
óxido nitroso (N2O), hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluorcarbonos (PFCs) e hexafluoreto de
enxofre (SF6). Também foram estimadas as emissões dos chamados “gases de efeito estufa
indireto”, como os óxidos de nitrogênio (NOx), o monóxido de carbono (CO) e outros
compostos orgânicos voláteis não metânicos (NMVOCs).
A elaboração do inventário foi norteada pelas diretrizes do IPCC e envolveu
importante parcela da comunidade científica e empresarial brasileira, além de diversos setores
governamentais. Os resultados do primeiro Inventário Brasileiro encontram-se na tabela 331,
que resume as estimativas das emissões de gases de efeito estufa, para o ano-base 1994,
separados por setores e acompanhados do percentual de crescimento em relação às de 1990.
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Tabela 3 - Estimativas das Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil, em 1994.

Fonte: Plano Nacional sobre Mudança do Clima, 2008.

Em 2010, durante reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, realizada no
Palácio do Planalto, em Brasília/DF, foi apresentada a Segunda Comunicação Nacional do
Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O documento, de
dois volumes e mais de 500 folhas, é composto por cinco partes.
A primeira parte apresenta as prioridades de desenvolvimento nacional e regional, os
arranjos institucionais relevantes e as circunstâncias especiais regionais do Brasil, dando um
panorama geral do país. A segunda, compreende de fato o segundo Inventário Brasileiro de
Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa, que
é o tema do presente capítulo e que será tratado mais adiante. Já na terceira parte, o
documento expõe os programas e ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável, as
medidas que contribuem para mitigar a mudança do clima e seus efeitos adversos, a
integração das questões sobre mudança do clima no planejamento público de médio e longo
prazo, além das atividades de projetos no âmbito do MDL no Brasil. A quarta parte destaca a
importância da transferência de tecnologia; pesquisa e observação sistemática; educação,
treinamento e conscientização pública; formação de capacidade nacional e regional; e
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informação e formação de rede. Finalmente, na parte V encontram-se as questões relacionadas
às dificuldades financeiras, técnicas e de capacitação para a execução da Segunda
Comunicação Nacional.
Conforme exposto acima, o 2º Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas por
Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa não controlados pelo Protocolo
de Montreal (Inventário) está disposto na Parte II da Segunda Comunicação Nacional do
Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Ele foi elaborado
seguindo as diretrizes estabelecidas na decisão 17/CP.8 da 8ª Conferência das Partes da
Convenção de 200232 e é apresentado para o ano-base de 2000, além de trazer valores
referentes aos outros anos do período de 1990 a 2005 e atualizar informações previstas no
inventário inicial encaminhado pelo Brasil no ano de 2004.
O segundo Inventário foi organizado seguindo a estrutura sugerida pelo IPCC,
cobrindo os seguintes setores:


Energia – Emissões devido à queima de combustíveis e emissões fugitivas da

indústria de petróleo, gás e carvão mineral. As emissões de CO2 devido ao processo
de redução nas usinas siderúrgicas foram consideradas no setor de Processos
Industriais;


Processos Industriais – Emissões resultantes dos processos produtivos nas

indústrias e que não são resultado da queima de combustíveis. Subsetores: produtos
minerais, metalurgia e química, além da produção e consumo de HFCs e SF6;


Agropecuária – Emissões devido à fermentação entérica do gado, manejo de

dejetos animais, solos agrícolas, cultivo de arroz e queima de resíduos agrícolas;


Mudança de Uso da Terra e Florestas – Emissões e remoções resultantes das

variações da quantidade de carbono, seja da biomassa aérea, seja o solo,
considerando-se todas as transições possíveis entre diversos usos, além das emissões
de CO2 por aplicação de calcário em solos agrícolas e das emissões de CH4 e N2O
pela queima de biomassa nos solos. O crescimento da vegetação em áreas
consideradas manejadas gera remoções de CO2;


Tratamento de Resíduos – Emissões pela disposição de resíduos sólidos e

pelo tratamento de esgotos, tanto doméstico/comercial quanto industrial, além das
emissões por incineração de resíduos e pelo consumo humano de proteínas.

32

UNFCCC. Decisão 17/CP.8. Disponível em: <http://unfccc.int/resource/docs/cop8/07a02.pdf>. Acesso em: 25
mai. 2014.
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No que diz respeito às Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros
de Gases de Efeito Estufa por Gás, o inventário analisou as emissões de (i). Dióxido de
Carbono, (ii). Metano, (iii) Óxido Nitroso, (iv) Hidrofluorcabonos, Perfluorcabonos e
Hexafluoreto de Enxofre, e (v) Gases de Efeito Estufa Indireto.
As emissões e remoções de CO2 no Brasil, por setor, são apresentadas na tabela 4 e
das figuras 7 e 8, retiradas da Comunicação Nacional do Brasil33.
Tabela 4 – Emissões e remoções de CO2.

*Gg = mil toneladas.
Fonte: Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima –
Parte II, [2010].

33 BRASIL. Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima. Parte II. p. 141-142. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0214/214061.pdf>.
Acesso em: 25 mai. 2014.
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Figura 7 – Emissões de CO2 por Setor – 1990.

Fonte: Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima – Parte II, [2010].

Figura 8 – Emissões de CO2 por Setor – 2005.

Fonte: Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima – Parte II, [2010].
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No que tange à evolução anual de emissões de CO2 por setor, vide a figura 9:
Figura 9 – Evolução das emissões de CO2.

Fonte: Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima – Parte II, [2010].

Já em relação às Emissões de Óxido Nitroso, os resultados podem ser vistos na tabela
5 e nas figuras 10, 11 e 12:
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Tabela 5 – Emissões e remoções de N2O.

Fonte: Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima –
Parte II, [2010].
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Figura 10 – Evolução das emissões de N2O por setor - 1990.

Fonte: Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima – Parte II, [2010].

Figura 11 – Evolução das emissões de N2O por setor – 2005.

Fonte: Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima – Parte II, [2010].
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Figura 12 – Evolução das emissões de N2O.

Fonte: Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
34
Mudança do Clima – Parte II, [2010].

Quanto às emissões de Hidrofluorcarbonos, Perfluorcarbonos e Hexafluoreto de
Enxofre e Gases de Efeito Estufa Indireto (CO, NOx e NMVOC) os resultados são mostrados
nas tabelas 6, 7 e 8.
Tabela 6 – Emissões HFCs, PFCs e SF6.

Fonte: Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima – Parte II, [2010].

34

BRASIL. Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Um
dança do Clima. Parte II. p. 145-146. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0214/214061.pdf>.
Acesso em: 25 mai. 2014.
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Tabela 7 – Emissões de CO.

Fonte: Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima –
Parte II, [2010].

Tabela 8 – Emissões de NOx.

Fonte: Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima –
Parte II, [2010].

Por fim, o segundo inventário, em seu capítulo 4, deixou claro que as estimativas de
emissões e remoções antrópicas de GEE estão sujeitas a incertezas devido a diversas causas,
desde a imprecisão de dados básicos utilizados, até o conhecimento incompleto dos processos
que originaram as emissões ou remoções de gases de efeito estufa.

75

6. O ESTADO DE MINAS GERAIS: LEGISLAÇÕES, AÇÕES E RESULTADOS

Inicialmente, cumpre destacar que o estado de Minas Gerais, preocupado com as
questões climáticas - cujas recorrentes mudanças interferem significativamente no cotidiano
das sociedades, editou legislação pertinente sobre este tema. O estado é considerado um dos
mais desenvolvidos do Brasil e, devido ao seu grau de industrialização e das atividades
agropecuárias e de mineração que possui, apresenta um grande potencial de emissões de GEE.
Com destaque a este particular e com as constantes preocupações com o desenvolvimento
sustentável, Minas Gerais não poderia manter-se inerte com a ausência de previsão legislativa
sobre esta temática extremamente importante nos dias atuais.
Como se sabe, e conforme já discutido no capítulo quatro, a Lei Federal nº
12.187/2009 instituiu a PNMC. Esta lei traça as diretrizes basilares sobre as ações que
contribuem para mudanças do clima e sua alteração.
A legislação mineira, em suma, ampliou o âmbito de atuação da Política Nacional
sobre a Mudança do Clima. São três normas estaduais publicadas que preveem a abordagem
sobre as mudanças climáticas no estado, quais sejam: (i) Decreto nº 44.042/2005, de 09 de
junho de 2005; (ii) Decreto nº 45.229, de 13 de dezembro de 2009; (iii) Deliberação
Normativa COPAM nº 151, de 1º de julho de 2010.
Além destas normas, é importante destacar a existência do Projeto de Lei nº
2808/2012, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PMCE), em trâmite na
Assembleia Legislativa, bem como o Plano Mineiro de Energia e Mudança Climática e o
Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais, que serão
objetos de estudo da presente dissertação.

6.1 Considerações acerca do Decreto Estadual nº 44.042/2005

Por meio do Decreto nº 44.042, de 09 de junho de 2005, Minas Gerais instituiu o
Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais com o objetivo de promover discussões
sobre o fenômeno das mudanças climáticas globais e de recolher subsídios para a formulação
de políticas públicas a serem implementadas.
Pode-se dizer, para tanto, que desde 2005 este assunto é tido como de suma
relevância no estado, que se antecipou na formulação desse tipo de legislação em comparação
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a outros estados e, sobretudo, em relação à União Federal, que somente editou a Política
Nacional de Mudanças Climáticas em 2009, por meio da Lei Federal nº 12.187/2009.
O artigo 2º traz os objetivos específicos do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas
Globais. Veja-se, pois:

Art. 2º O Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais tem como objetivos
específicos:
I - promover a articulação dos órgãos e entidades públicas estaduais com o Fórum
Brasileiro de Mudanças Climáticas e com a Comissão Interministerial de Mudanças
Climáticas, além de outras iniciativas públicas ou privadas, visando à formulação e
implementação eficiente de políticas públicas relativas às mudanças climáticas
globais;
II - propor normas para a instituição de uma Política Estadual de Mudanças
Climáticas, em articulação com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e outras
políticas públicas correlatas;
III - promover a cooperação entre o governo, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não-governamentais internacionais no campo das
mudanças climáticas globais;
IV - apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação
em programas e ações relacionados às Mudanças Climáticas;
V - propor mecanismos de incorporação da dimensão climática no processo
decisório relativo às políticas setoriais que se relacionem com emissões e seqüestro
de gases de efeito estufa, bem como estimular a adoção de práticas e tecnologias
mitigadoras das emissões dos referidos gases;
VI - promover a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e capacitação
nos temas relacionados às Mudanças Climáticas, que atendam ao desenvolvimento
sustentável do Estado;
VII - incentivar projetos que utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL), a fim de que se beneficiem do "mercado de carbono" decorrente do
Protocolo de Quioto;
VIII - promover a realização de estudos e pesquisas visando a consolidação de
metodologias de monitoramento da mudança global do clima;
IX - promover a criação de infraestrutura de monitoramento e vigilância de mudança
climática; e
X - promover estudos e pesquisas visando a implementação de soluções
tecnológicas inovadoras para atender ao MDL. (BRASIL, 2009)35.

Percebe-se que dentre os objetivos da norma o Fórum Mineiro de Mudanças
Climáticas Globais é instituído e tem como função a promoção de ações e mecanismos de
articulação entre as entidades e os governos - tanto na esfera estadual quanto na municipal -, e
entre as entidades e os organismos internacionais, para medidas de combate à aceleração de

35

BRASIL. Lei Federal nº 12.187/2009. Art. 2º.
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emissão de gases de efeito estufa e adoção de outras medidas para adequação dos padrões
dessas emissões no meio ambiente.
A rigor, o Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas tem o dever de conjugar as
medidas e mecanismos previstos nas Políticas Nacional e Estadual de Mudanças Climáticas,
além de sempre adequar-se às normas internacionais, bem como promover práticas de
desenvolvimento sustentável.
O artigo 3º do referido decreto traz a composição do Fórum, que além de presidido
pelo governador do estado, terá também representantes de diversas secretarias, organizações
não governamentais - que façam parte do Conselho Estadual de Política Ambiental
(COPAM), representantes de universidades, dentre outros:

Art. 3º - O Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais será presidido pelo
Governador do Estado e terá a seguinte composição:
I - representando o Poder Público Estadual:
a) Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
b) Secretário de Estado de Governo;
c) Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;
d) Secretário de Estado de Fazenda;
e) Secretário de Estado de Saúde;
f) Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
g) Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;
h) Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
i) Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; e
II - dois representantes de organizações não-governamentais legalmente constituídas
no Estado de Minas Gerais, para a proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente, que façam parte do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM,
escolhidos pelos membros deste segmento;
III - cinco representantes de universidades constituídas no Estado de Minas Gerais,
com notório conhecimento relativo aos problemas da mudança do clima;
IV - dois representantes do setor produtivo, membros do COPAM, escolhidos pelos
representantes desse segmento;
V - um representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG; e
VI - dois representantes da Associação Mineira de Municípios - AMM, escolhidos
pelos membros desta Associação.
Parágrafo único. Os membros do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais
poderão indicar um representante suplente. (BRASIL, 2009)36.

36

BRASIL. Lei Federal nº 12.187/2009. Art. 3º.
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Além de presidir o Fórum, é função do governador designar um secretário executivo,
nos termos do artigo 4º, que será responsável pela pauta das reuniões do Fórum, além de
adotar as medidas necessárias à execução dos trabalhos do Fórum e das Câmaras Temáticas.
A norma traz, no seu artigo 5º, a possibilidade da criação de câmaras temáticas,
provisórias ou permanentes, sob a coordenação de qualquer membro, compostas por
representantes do governo estadual, de setores da sociedade civil organizada, do meio
empresarial, do meio acadêmico e dos meios de comunicação social, além de poder contar
com o apoio técnico de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta e
indiretamente relacionadas ao tema.
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é o órgão
indicado para proporcionar apoio administrativo e disponibilizar os meios necessários à
execução dos trabalhos do Fórum. Outro ponto importante dessa norma é que também
incumbe como função do Fórum estimular a criação de foros regionais e municipais de
mudanças climáticas, sendo que o Fórum Mineiro realizará consultas públicas em diversas
regiões do estado.
Na realidade, apesar de a norma ter o desiderato de criação de um órgão meramente
consultivo, vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, ela tem gerado resultados práticos, tais como dentro das potencialidades do
estado de Minas Gerais e do Brasil na Produção de Energia Limpa: (i) Geração de energia por
Pequenas Centrais Hidrelétricas; (ii) Produção de biocombustíveis: álcool e biodiesel; (iii)
Geração de energia elétrica a partir do bagaço de cana oriundo do setor sucroalcooleiro; (iv)
Utilização de resíduos da suinocultura; (v) Geração de energia a partir de aterros sanitários;
(vi) Geração de energia elétrica a partir do aproveitamento dos gases siderúrgicos; (vii)
Produção de carvão vegetal de origem sustentável para o complexo siderúrgico.

6.2 Considerações acerca da Lei nº 7.772/1980 e do Decreto Estadual nº 45.229/2009

O Decreto nº 45.229, de 3 de dezembro de 2009, foi promulgado com o objetivo de
regulamentar as medidas - a serem adotadas pelo poder público do Estado de Minas Gerais necessárias para auxiliar no combate às mudanças climáticas e gerir a emissão de gases de
efeito estufa, considerando o disposto na Lei nº 7.772/1980.
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Importante ressaltar que a Lei nº 7.772, já no ano de 1980, estabelecia medidas de
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente que deveriam ser adotadas pelo estado de
Minas Gerais, delimitando conceitos como de meio ambiente, poluição ou degradação
ambiental, entre outros. Dentre os conceitos mencionados, destaca-se que a referida Lei
considera como meio ambiente “o espaço onde se desenvolvem as atividades humanas e a
vida dos animais e vegetais.” (MINAS GERAIS, 1980)37.
Ademais, entende-se como poluição ou degradação ambiental, nos termos do art. 2
da Lei nº 7.772/1980, as alterações das qualidades físicas, químicas ou biológicas do meio
ambiente que possam causar os impactos descritos nas alíneas do mencionado artigo. Senão,
veja-se:

Art. 2º - Entende-se por poluição ou degradação ambiental qualquer alteração das
qualidades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente que possam:
I - prejudicar a saúde ou bem-estar da população;
II - criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;
III - ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a qualquer recurso natural;
IV - ocasionar danos relevantes aos acervos histórico, cultural e paisagístico.
§ 1º - Considera-se fonte de poluição qualquer atividade, sistema, processo,
operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, que induza,
produza ou possa produzir poluição.
§ 2º - Agente poluidor é qualquer pessoa física ou jurídica responsável por fonte de
poluição. (MINAS GERAIS, 1980) 38.

Vale ressaltar que, após seu advento, a Lei Estadual nº 7.772/1980 foi inteiramente
regulamentada por diversos decretos, tais como Decreto Estadual nº 21.228/1981, revogado
pelo Decreto Estadual nº 39.424/1998. Posteriormente, com o Decreto Estadual nº
44.844/2008 foram efetivadas as normas para licenciamento ambiental e autorização
ambiental de funcionamento e, para tanto, tipifica e classifica infrações às normas de proteção
ao meio ambiente e aos recursos hídricos, estabelecendo procedimentos administrativos de
fiscalização e aplicação das penalidades vigentes na atualidade.
Neste sentido, haja vista que a Lei Estadual nº 7.772/1980 foi inteiramente
regulamentada em momentos posteriores, este tópico irá ater-se às disposições do Decreto
Estadual nº 45.229/2009, cujo objeto é especificamente voltado às mudanças climáticas e à
gestão de emissões de gases de efeito estufa, que é objeto deste trabalho.
37
38

MINAS GERAIS. Estado de. Lei 7.772, de 8 de Setembro de 1980. Art. 1º. Parágrafo único.
MINAS GERAIS. Estado de. Lei 7.772, de 8 de Setembro de 1980. Art. 2º.
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Em seu art. 2º, o Decreto Estadual nº 45.229/2009 institui o Registro Público
Voluntário das Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa de Empreendimentos no Estado,
que tem como finalidade precípua o incentivo à declaração das emissões e à redução dos
percentuais apurados, incluindo o âmbito do MDL já explicitado em capítulos anteriores.

Art. 2º Fica instituído o Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases
de Efeito Estufa de Empreendimentos no Estado.
§ 1º O Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases de Efeito
Estufa de Empreendimentos no Estado é um programa que tem por finalidade
estimular a prática sistemática de declarações dessas emissões, por meio do uso
de metodologia internacionalmente aceita Greenhouse Gas Protocol - GHG
Protocol, bem como incentivar a redução das mesmas, inclusive por meio do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto ou mecanismos
equivalentes ou substitutos.
§ 2º Para os efeitos deste Decreto a expressão "Registro Público" e as palavras
"Registro" e "Programa" equivalem à denominação do Registro Público Voluntário
das Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa de Empreendimentos no Estado de
Minas Gerais. (MINAS GERAIS, 2009, grifo do autor)39.

O registro das emissões nos termos do disposto no art. 2º é facultado às empresas e
empreendimentos independentemente de estarem sujeitos ou não ao licenciamento ambiental
ou Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) nos termos da legislação vigente. No
entanto, apesar de facultativo, as empresas que aderirem ao Registro deverão declarar e
registrar suas emissões anuais de gases do efeito estufa, produção, consumo e venda de
energia elétrica, bem como a produção anual de bens ou de serviços e o respectivo valor
adicionado, de acordo com as orientações e procedimentos estabelecidos por meio de
deliberação normativa do COPAM.
Como forma de incentivar a adesão, o art. 4º do referido decreto estabelece
incentivos às empresas nos seguintes termos:

Art. 4º Os empreendimentos que aderirem ao Programa poderão fazer jus, no
mínimo, aos seguintes benefícios, na medida da manutenção de seus registros anuais
e ocorrência ou não de redução de intensidade de suas emissões de gases de efeito
estufa:
I - direito de uso do selo "Empreendimento Integrante do Registro Público
Voluntário das Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa", a ser concedido
anualmente pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM;
II - direito de figurar na lista dos "Empreendimentos Integrantes do Registro Público
Voluntário de Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa", a ser publicada
anualmente pela FEAM;
39

MINAS GERAIS. Estado de. Decreto nº 45.229, de 3 de Dezembro de 2009. Art. 2º.
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III - direito de figurar na lista dos "Empreendimentos com Redução de Intensidade
de Emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE" a ser publicada anualmente pela
FEAM;
IV - desconto percentual sobre o valor do custo de análise do requerimento de
revalidação de Licença de Operação - LO ou de renovação da AAF; e
V - incremento de um ano no prazo da LO a ser revalidada ou da AAF a ser
renovada, a ser aplicado quando da revalidação ou da renovação e observados
os limites legais da legislação pertinente. (MINAS GERAIS, 2009, grifo do
autor)40.

Nota-se, portanto, que além de benefícios atinentes à promoção da marca da empresa
mediante a utilização de selos e inscrição do nome em listas publicadas anualmente pela
Feam, são ainda conferidas vantagens tais como descontos no valor a ser pago para análise de
revalidação de Licença de Operação (LO) ou de renovação da AAF e incremento no prazo da
LO a ser revalidada, ou da AAF a ser renovada, que são interessantes e palpáveis para as
empresas.
É importante frisar que o parágrafo primeiro do art. 4º estabelece, como condição à
fruição dos benefícios pelas empresas, a ausência de inscrição em dívida pública estadual,
bem como a regularização ambiental mediante licença ambiental ou AAF, quando sujeitos a
uma destas exigências nos termos da legislação vigente.

§ 1º Somente farão jus aos benefícios previstos neste artigo os empreendimentos
que não estiverem inscritos na dívida pública estadual e forem portadores de
licença ambiental ou AAF, quando sujeitos a uma destas exigências.
§ 2º Os critérios para a concessão, manutenção e perda dos benefícios de que trata
este artigo serão estabelecidas por meio de deliberação normativa do COPAM.
(MINAS GERAIS, 2009, grifo do autor)41.

Portanto, ainda que a opção pela adesão ao Registro das Emissões nos termos do
disposto no art. 2º seja facultada aos empreendimentos independentemente de estarem sujeitos
ou não ao licenciamento ambiental ou AAF, fica claro que a regularização ambiental é
necessária para que se possa usufruir dos benefícios listados no art. 4º.
Por outro lado, o referido decreto não trata somente do âmbito particular, mas
também do público ao determinar a adoção pelo estado de medidas que visem a diminuir a
emissão de gases do efeito estufa. Assim, em seu art. 6º o Decreto Estadual nº 45.229/2009
estabelece providências para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa pela frota
40
41
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de veículos pertencentes à administração pública direta, autárquica, fundacional e empresas
estatais dependentes que recebem recursos do Tesouro:

Art. 6º - O Estado adotará as seguintes medidas para a diminuição de lançamento de
gases de efeito estufa da frota de veículos pertencente à administração pública direta,
autárquica, fundacional e empresas estatais dependentes que recebem recursos do
Tesouro, que poderão ainda estar baseadas no uso de Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto ou mecanismos equivalentes ou
substitutos:
I - será obrigatória a aquisição de veículos com motorizarão flex que permita o uso,
no mínimo, de gasolina e álcool combustível - etanol, quando do acréscimo ou
substituição de frota, seja ele de representação ou serviço;
II - no abastecimento dos veículos próprios ou em uso pelo Estado com motorização
flex será obrigatória a utilização de álcool combustível - etanol, desde que haja
disponibilidade do combustível nas redes de abastecimento;
III - na contratação de serviços de transportes terrestre, bem como a locação de
veículos, por órgãos da administração direta, autárquica, fundacional ou empresas
estatais dependentes que recebem recursos do Tesouro, será obrigatória a
disponibilização de veículos contratados ou locados com motorização flex, que
permita o uso no mínimo de gasolina e álcool combustível - etanol.
Parágrafo único. Fica ressalvada, nas hipóteses dos incisos I e III deste artigo, a
necessidade de aquisição ou contratação de veículo que, pela natureza do uso a ser
desenvolvido e decorrente especificação, necessite de veículo com outra
motorização ou que não possua no mercado modelo com motorização flex, desde
que devidamente justificado para análise e autorização da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG. (MINAS GERAIS, 2009)42.

Com o objetivo de garantir o cumprimento das metas estabelecidas no art. 6º
supramencionado, foram alterados dispositivos do Decreto nº 44710/2008 que dispõe sobre a
administração da frota de veículos pertencentes à administração pública direta, autarquias,
fundações e empresas estatais dependentes que recebem recursos do tesouro estadual.
Além disso, o art. 13 imputa ao estado, por meio de seus órgãos e entidades, a
obrigação de desenvolver um programa de estímulo às práticas sustentáveis de
reflorestamento, utilizando o carvão vegetal renovável e outras fontes de energia renováveis
como substitutos das emissões de combustíveis fósseis ou não renováveis, especialmente no
setor siderúrgico. Veja-se, pois:

Art. 13. O Estado, por meio de seus órgãos e entidades competentes, compromete-se
a desenvolver um programa de estímulo a práticas sustentáveis de reflorestamento
para o suprimento de carvão vegetal renovável e de outras fontes de energia
renováveis capazes de evitarem emissões de combustíveis fósseis ou nãorenováveis, especialmente no setor siderúrgico, com base no Mecanismo de
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Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto ou mecanismos equivalentes ou
substitutos. (MINAS GERAIS, 2009)43.

Pelo que se observa das disposições estabelecidas no Decreto Estadual nº 45.229/
2009, foram previstas medidas necessárias ao combate às mudanças climáticas e gestão da
emissão de gases de efeito estufa tanto na esfera privada, ao oferecer benefícios às empresas
que optarem pelo Registro de suas Emissões, quanto na esfera pública, ao fixar alternativa
para emissão de gases causadores do efeito estufa por veículos integrantes da frota da
Administração.

6.3 Considerações acerca da Deliberação Normativa COPAM nº 151, de 1º de julho de
2010

Como mencionado no item anterior, o Decreto Estadual nº 45.229/2009 em seu art.
2º criou o Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa de
Empreendimentos no Estado de Minas Gerais, com a finalidade de incentivar a declaração das
emissões de gases do efeito estufa pelas empresas, bem como a redução dos percentuais
apurados.
Não obstante, foram estabelecidos benefícios às empresas que optarem pela adesão
ao Registro de Emissões facultativo, que englobam incentivos de promoção da marca da
empresa por meio da utilização de selos e inscrição do nome em listas publicadas anualmente
pela Feam, bem como vantagens relativas aos descontos nos valores a serem pagos para
análise de revalidação da LO ou de renovação da AAF, e/ou o incremento no prazo da LO a
ser revalidada ou da AAF a ser renovada.
No entanto, como ressaltado anteriormente, ainda que a opção pela adesão ao
Registro das Emissões seja facultada às empresas independentemente de estarem sujeitas ou
não ao licenciamento ambiental ou AAF, a legislação exigiu a regularização ambiental
mediante licença ou AAF como requisito necessário à concessão dos benefícios listados no
art. 4 do Decreto Estadual nº 45.229/2009.
Neste sentido, a Deliberação Normativa COPAM nº 151, de 01 de julho de 2010, foi
promulgada com o objetivo de regulamentar o Programa de Registro Público Voluntário das
Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais. Ela prevê aspectos
43
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práticos do Registro de Emissões, como sua realização exclusivamente em meio digital, pela
internet, por meio de Plataforma para Registro online de Emissões de GEE, presente no
Banco de Declarações Ambientais (BDA), disponível na página eletrônica da Feam.
Além disso, a Deliberação Normativa COPAM nº 151 de 2010 estabelece que o
primeiro Registro Público de GEE acarrete em sua adesão pela empresa. A declaração
abrangerá o ano civil imediatamente anterior e deverá ser efetuada no período de 1º de
fevereiro a 30 de setembro do ano corrente.
Quando da realização do primeiro registro, a própria empresa deverá selecionar na
Plataforma o ano-base para acompanhamento da evolução das emissões de gases do efeito
estufa e os indicadores de intensidade específicos para o empreendimento. Caso a indicação
não seja feita pela empresa, a Plataforma irá considerar como ano-base aquele relativo ao
primeiro Registro efetuado. Salienta-se que poderá ser efetuada a troca do ano-base mediante
requerimento dirigido à Feam, que poderá autorizar a alteração a seu critério.

Art. 2º - O Programa "Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases de
Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais", também referido nesta norma como
"Registro Público de GEE", tem por finalidade estimular a prática sistemática de
declarações públicas dessas emissões por empreendimentos e instituições, doravante
denominados "participantes", utilizando metodologia internacionalmente aceita.
§ 1º - O Registro Público de GEE é facultado a todos os empreendimentos e
instituições do Estado de Minas Gerais, independentemente de estarem sujeitos ao
Licenciamento Ambiental ou à Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF).
§ 2º - O Registro Público de GEE será feito exclusivamente em meio digital, pela
internet, utilizando-se a Plataforma para Registro on-line de Emissões de GEE,
presente no Banco de Declarações Ambientais (BDA), disponível na página
eletrônica da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam).
§ 3º - Ao aderir ao Registro Público de GEE, o participante concorda em declarar e
registrar as informações requeridas e suas emissões anuais de GEE, de acordo com
as orientações e procedimentos estabelecidos na Plataforma.
§ 4º - O primeiro Registro Público de GEE efetivado caracterizará a adesão ao
Programa, abrangerá sempre o ano civil imediatamente anterior e será feito no
período de 1º de fevereiro a 30 de setembro do ano em curso, com exceção do
Registro a ser feito em 2010, cujo prazo será de 1º de agosto a 30 de novembro de
2010.
§ 5º - Ao participante é facultado registrar também as emissões de GEE referentes
aos anos anteriores ao ano civil imediatamente antecedente, hipótese em que deverá
fazê-lo de acordo com as orientações e procedimentos estabelecidos na Plataforma.
§ 6º - O Ano Base para acompanhamento da evolução das emissões de GEE e dos
indicadores de intensidade específicos para cada participante deverá ser selecionado
na própria Plataforma, dentre os anos declarados, quando da elaboração de seu
primeiro Registro Público.
§ 7º - Caso o participante não proceda conforme previsto no parágrafo anterior, a
Plataforma assumirá como Ano Base aquele coberto pelo primeiro Registro
efetuado, na forma especificada no parágrafo 4º deste artigo.
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§ 8º - Ao fazer o primeiro Registro Público de GEE, o participante deverá optar pelo
Indicador de Intensidade de GEE com Base no Valor Adicionado, ou pelo Indicador
de Intensidade de GEE com Base na Produção Física, o qual será o Indicador de
Referência (IRef) para monitoramento e concessão dos benefícios previstos nesta
norma.
§ 9º - O participante poderá solicitar formalmente a troca do Ano Base e/ou do
Indicador de Referência (IRef) selecionado, mediante requerimento fundamentado,
dirigido à Feam que, a seu critério, poderá autorizar o procedimento.
§ 10 - Ao finalizar o Registro Público de GEE no BDA, os dados serão enviados
automaticamente para a Feam, sendo disponibilizados em formato digital o
protocolo e o Relatório Público.
§ 11 - O Relatório Público a que se refere o parágrafo anterior conterá a
identificação do participante, a data de geração e o número de registro, as emissões
de GEE, os indicadores de intensidade e outras informações de caráter não
obrigatório para o Ano Coberto pelo Registro.
§ 12 - O Relatório a que se referem os parágrafos 10 e 11 ficará disponível para
acesso ao público em geral, por meio da página eletrônica da Feam. (MINAS
GERAIS, 2010)44.

No que tange aos benefícios explicitados no tópico anterior, a Deliberação
Normativa COPAM nº 151, de 2010, estabelece que a empresa que atender às exigências
instituídas pelo art. 2º (supracitado) e demonstrar, ao longo da vigência da LO ou da AAF,
valor do IRef de cada ano menor ou igual ao valor do IRef do ano-base poderá usufruir de
vantagens adicionais conforme incisos do art. 5º infratranscrito:

Art. 5º - O participante que, além de atender às exigências expressas no caput do
artigo anterior, demonstrar ao longo da vigência da LO ou da AAF, valor do IRef de
cada ano menor ou igual ao valor do IRef do Ano Base, poderá obter os seguintes
benefícios adicionais:
I - desconto sobre o valor tabelado para custo de análise do requerimento de
revalidação de LO ou renovação da AAF, aplicado à época da revalidação ou
renovação, limitado a 30% (trinta por cento), correspondente à redução percentual
entre o IRef do Ano Base e o IRef do anterior ao vencimento da LO ou AAF do
empreendimento, observada a exigência do caput;
II - incremento de 1 (um) ano no prazo da LO ou da AAF do empreendimento,
quando da revalidação ou renovação, desde que a redução percentual a que se refere
o inciso anterior seja maior ou igual a 10% (dez por cento), observada a exigência
do caput.
§ 1º - Para concessão dos benefícios previstos nos incisos I e II, a partir da segunda
revalidação de LO ou renovação de AAF no âmbito do Programa, deverão ser
abatidas as reduções do IRef porventura computadas para tais fins quando das
revalidações ou renovações anteriores.
§ 2º - O benefício a que se refere o inciso II será cumulativo com outros incrementos
de prazo aplicáveis, observados os limites de validade para LO e AAF definidos em
norma específica.
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§ 3º - Para fins de concessão do desconto previsto no inciso I e do incremento de
prazo previsto no inciso II, a redução percentual será calculada pela Plataforma a
partir do Ano Base até o ano anterior ao vencimento da LO ou da renovação da
AAF, ficando o ano de vencimento a ser computado no cálculo do período seguinte.
(MINAS GERAIS, 2010)45.

Frisa-se que a legislação somente considera como participante a empresa que realiza
seus registros anualmente sem interrupções ou os retifica em estrita observância aos prazos
fixados no parágrafo 4º do art. 2º da Deliberação. Portanto, os registros realizados fora do
prazo serão armazenados no BDA, mas não farão jus ao recebimento dos benefícios.
Ademais, ainda que concedidos, a empresa poderá perdê-los se incorrer em uma ou mais
hipóteses das descritas no art. 8º infratranscrito:

Art. 8º - Perderá o direito aos benefícios a que se referem os artigos 4º e 5º o
participante que incorrer em uma ou mais das seguintes situações:
I - apresentar interrupção nos Registros Públicos de GEE;
II - tiver sua LO ou AAF cassada, com decisão transitada em julgado no âmbito
administrativo;
III - estiver operando com LO ou AAF vencida;
IV - for alvo da penalidade de suspensão de atividade, aplicada nos termos do
Decreto Estadual 44.844, de 25 de junho de 2008, com decisão transitada em
julgado no âmbito administrativo;
V - for inscrito na dívida ativa estadual.
§ 1º - A perda dos benefícios não impede que o participante continue efetuando os
Registros Públicos Anuais no BDA, sendo esta continuidade uma das pré-condições
para novo acesso a benefícios.
§ 2º - Caso o participante incorra na situação prevista no inciso I deste artigo, será
considerada para fins dos benefícios previstos nos incisos I e II do artigo 5º apenas a
redução acumulada do IRef entre o Ano Base e o ano de interrupção do Registro.
(MINAS GERAIS, 2010, grifo do autor)46.

Observa-se que a Deliberação estabelece hipóteses não previstas no Decreto Estadual
nº 45.229/2009, que limitavam-se à ausência de inscrição em dívida pública estadual, bem
como sua regularização ambiental mediante licença ambiental ou AAF. Nestes termos, o
empreendimento também perderá o benefício caso não efetue os Registros Públicos de GEE
anualmente e nos prazos estabelecidos na Deliberação, ou tenha contra si aplicada penalidade
de suspensão de atividade, nos termos do Decreto Estadual 44.844, de 25 de junho de 2008,
com decisão transitada em julgado no âmbito administrativo.
45
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Não obstante, o COPAM, por meio de suas Câmaras Temáticas, ou a SEMAD
poderão adotar medidas complementares com o objetivo de fomentar o Programa de Registro
de Emissões, conforme descrito no art. 12 da Deliberação.

Art. 12 - Visando à melhoria do Programa instituído por esta Deliberação
Normativa, o COPAM, por meio de suas Câmaras Temáticas, ou a Semad, por
atuação própria ou por meio de seus órgãos vinculados, poderão:
I - determinar a constituição de grupos de trabalho setoriais para elaboração e
encaminhamento de propostas para concessão de outros benefícios, em especial os
que adotem mecanismos de incentivo econômico, visando estimular a
implementação de ações para redução das emissões de GEE, bem como para revisar
o percentual de redução definido no art. 5º, II desta norma.
II - apresentar propostas com o objetivo de promover o sinergismo com outros
programas similares. (MINAS GERAIS, 2010)47.

Pelo exposto, observa-se que as disposições da Deliberação vêm para complementar
o disposto no Decreto Estadual nº 45.229/2009, prevendo de forma prática a execução do
Programa de Registro de Emissões e as condições complementares relativas à concessão e à
perda dos benefícios conferidos aos empreendimentos.

6.4 Considerações acerca do Projeto de Lei nº 3.607/2012

O Estado de Minas Gerais, que sempre se antecipou nas discussões sobre matérias de
mudanças climáticas, não poderia deixar de legislar sobre sua própria política relacionada a
esse tema. Em consonância ao que prescreve a PNMC, esse projeto de lei estabelece
disposições da Política Estadual de Mudança do Clima do Estado (PMCE), que
complementam àquelas previstas na Política Nacional.
O instrumento que atualmente regula as disposições da Política Estadual é o Projeto
de Lei nº 3.607/2012, ainda em trâmite na Assembleia Legislativa. O projeto é de autoria do
governador do estado, o que evidencia o fato de que o Executivo Estadual não quer se manter
inerte com relação a esta temática de extrema relevância.
Já na Assembleia Legislativa, com o objetivo de ouvir a sociedade sobre a política
pública em elaboração, foi realizada audiência pública em que, após longa exposição sobre o
projeto e debates com representantes de diversos setores sociais, concluiu-se pela solicitação
de encaminhamento de sugestões para o aprimoramento do texto e pela formação de um
47
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grupo de trabalho. A partir de então, foi promovida uma série de reuniões com representantes
de órgãos de governo, quando foram analisados todos os dispositivos do projeto de lei e
avaliadas as sugestões apresentadas.
Desse trabalho resultou a elaboração do substitutivo nº 2, aprovado pela Comissão de
Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, que incorpora as linhas gerais do projeto de lei do
governador, as contribuições da sociedade, além de melhorias com relação à estrutura
funcional da política. O substitutivo apresenta também, em seus diversos dispositivos, as
definições de atividades sujeitas a essa política, seus princípios, finalidades, objetivos e
diretrizes. Aborda, ainda, os instrumentos legais e institucionais, ou seja, os planos,
inventários, diagnósticos, análises de impactos econômicos e sociais, cenários de emissões e
de mudança de clima, normas técnicas, pesquisas científicas e tecnológicas e programas de
educação e constituição realizados pelas instâncias estaduais, nacionais e internacionais. Em
especial, são indicados 18 instrumentos dos quais, como exemplo, citam-se: o Inventário
Florestal do Estado de Minas Gerais; os Dados do Agronegócio do Estado de Minas Gerais; o
Registro Público Voluntário de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Empreendimentos no
Estado de Minas Gerais; o Zoneamento Econômico e Ecológico de Minas Gerais e o Balanço
Energético do Estado de Minas Gerais.
O projeto trata das fontes de financiamentos e instrumentos econômicos dessa
política, inclusive dos mecanismos de cooperação internacional, das medidas fiscais,
tributárias e creditícias, do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Entre outros quesitos, é digna de nota a
determinação de que o Executivo deverá criar e regulamentar a Comissão Estadual de
Mudança do Clima com a finalidade de acompanhar a implementação da política. Essa
comissão, de caráter consultivo, será presidida pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e terá como Secretário Executivo o presidente da Feam.
Destaca-se no substitutivo a revisão do fluxo de elaboração e do Plano Estadual
sobre Mudança do Clima, quando, sob coordenação das secretarias de estado vinculadas a
cada setor econômico, com ampla participação do setor produtivo, deverão ser elaborados os
Planos Setoriais. Estes, por sua vez, deverão propor mecanismos e metas para a redução de
emissão dos gases de efeito estufa. Estão previstos:

1.

Plano Setorial de Energia, sob a coordenação da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico (Sede);
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2.

Plano Setorial de Transportes, de Passageiros e Cargas, sob a coordenação da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop);
3.

Plano Setorial de Agricultura, Florestas e Usos do Solo, sob a coordenação da

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa);
4.

Plano Setorial de Processos Industriais e Uso de Produtos, também sob a

coordenação da Sede;
5.

Plano Setorial de Resíduos, sob a coordenação conjunta da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru).

A Comissão tem ainda como competência a consolidação e a integração dos Planos
Setoriais e a elaboração do Plano Estadual sobre Mudança do Clima. A partir da apresentação
deste Plano ao governador, caberá a ele promover a sua publicação e determinar o seu
cumprimento.
Ao substitutivo coube ainda propor a forma de participação continuada do Fórum
Mineiro de Mudanças Climáticas Globais, que será responsável pela representação da
sociedade, por meio de consultas e apresentação de sugestões ao longo de todo o processo de
elaboração do Plano Estadual.
O projeto dispõe acerca de princípios, diretrizes e objetivos específicos dos quais,
faz-se importante destacar aqueles previstos nos artigos 3º a 6º, sobretudo: (i) princípio das
responsabilidades comuns, porém diferenciadas entre países, art.3º, I; (ii) princípio da
precaução, art. 3º, VI; (iii) cooperação nacional e internacional entre as diferentes esferas do
poder público e setores produtivos públicos e privados, art. 3º, VII; (iv) necessidade de
incentivos adicionais para a valoração de uma economia de baixo carbono, lastreada em
novos padrões de produção e consumo, art. 3º, VIII; (v) compatibilização do desenvolvimento
econômico e social com a preservação do sistema climático, art. 5º, I; (vi) utilização de fontes
renováveis de energia na matriz energética do estado, art. 5º, II; (vii) criação e promoção de
instrumentos de mercado, econômicos, financeiros e fiscais, em especial uso de MDL e
Redução de Emissões pelo Desmatamento e Degradação Florestal (REDD), art. 5º, VIII.
As disposições acima citadas, embora nenhuma seja menos importante que a outra,
são as que buscam inspiração em princípios e fundamentos de Direito Ambiental, bem como
preveem ações preventivas que visam à proteção da qualidade climática e do bem estar,
conjugando, a depender do caso, com medidas que podem ser economicamente viáveis para o
poder público e setores empresariais privados.
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Como não poderia deixar de ser, o projeto se baseia nas orientações e disposições
legais já vigentes no ordenamento jurídico, valendo enfatizar, dessa forma, a previsão caput
do artigo 7º e respectivos incisos:

Art. 7º - São instrumentos legais e institucionais da PMCE as legislações, políticas,
planos, inventários, diagnósticos, análises de impactos econômicos e sociais,
cenários de emissões e mudança do clima, normas técnicas, pesquisas científicas
e tecnológicas e programas de educação e conscientização realizados por
instituições internacionais, nacionais e estaduais, em especial:
I - a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;
II - o Protocolo de Quioto;
III - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
IV - a Política Nacional sobre Mudança do Clima;
V - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e os respectivos planos setoriais;
VI - o Plano Estadual de Mudança do Clima, voltado para a identificação,
planejamento e coordenação de ações e medidas, que possam ser empreendidas no
âmbito público ou privado, considerando aquelas definidas pelos Planos Setoriais,
com vistas a estabelecer e a promover a mitigação e a adaptação à mudança do
clima;
VII - o Inventário Florestal do Estado de Minas Gerais;
VIII - o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais e Minerários;
IX - Dados do Agronegócio do Estado de Minas Gerais;
X - o Inventário de Emissões e Remoções Líquidas de Gases de Efeito Estufa do
Estado de Minas Gerais;
XI - o Registro Público Voluntário de Emissões de Gases de Efeito Estufa de
Empreendimentos no Estado de Minas Gerais;
XII - os Editais de Pesquisas Sobre Mudanças Climáticas no Estado de Minas
Gerais;
XIII - as Avaliações Ambientais Estratégicas do Estado de Minas Gerais;
XIV - o Zoneamento Econômico e Ecológico do Estado de Minas Gerais;
XV - o Balanço Energético do Estado de Minas Gerais;
XVI - o Painel Mineiro de Ciência do Clima;
XVII - as Normas ABNT NBR ISO 14064;
XVIII - os monitoramentos climáticos realizados em nível nacional e estadual.
(MINAS GERAIS, 2012, grifo do autor)48.

Pode-se verificar do dispositivo acima mencionado que não só as normas de âmbito
federal e as internacionais são citadas como instrumentos legais que embasam as disposições
e ações previstas na Política Estadual de Mudança Climática, mas também todos aqueles
48
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documentos normativos que foram instituídos no âmbito estadual que, muito oportunamente,
mereceram destaque especial nesse projeto.
Ademais, não só os atos normativos acima mencionados servem de orientação para a
PMCE, mas também todos os planos, inventários, diagnósticos, análises de impactos
econômicos e sociais, cenários de emissões e mudança do clima, normas técnicas, pesquisas
científicas e tecnológicas e programas de educação e conscientização realizados por
instituições internacionais ou nacionais.
Permite-se entender que a PMCE é um instrumento cujo plano de mudanças
climáticas pode ser traçado com base em qualquer ato normativo, pesquisas, inferências
científicas climáticas etc. que possam contribuir de alguma maneira para a consolidação das
diretrizes e aplicações da Política em todo o estado. Para que a PMCE tenha existência real,
está previsto no art. 8º que sejam constituídas fontes de financiamento e instrumentos
econômicos, todos os mecanismos de cooperação internacional, a capacitação, o
desenvolvimento, a transferência e a difusão de tecnologias e processos para a implementação
de ações de mitigação e adaptação - sejam eles já existentes ou ainda a serem criados -, dentre
aqueles previstos nos incisos do mencionado artigo, com destaque para: (i) Fundo Nacional
sobre Mudança do Clima, art. 8º, II; (ii) medidas fiscais, tributárias e creditícias, nos âmbitos
nacionais e estaduais, tanto públicos como privadas, destinadas a estimular a mitigação e a
adaptação à mudança do clima, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e
incentivos; e, por fim, (iii) linhas de crédito e financiamento específicas de agentes
financeiros públicos e privados.
Observa-se que a previsão do art. 8º, assim como a do art. 9º que está evidenciada a
seguir, trata de medidas facilitadoras para a obtenção de financiamentos e linhas de crédito
perante as instituições financeiras, no tocante às ações que tenham objetivo de preservação da
qualidade climática e mitigação dos efeitos maléficos das emissões de GEE.

Art. 9º - As instituições financeiras oficiais estaduais disponibilizarão linhas de
crédito e financiamento, a serem estabelecidas em legislação específica, para
desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos desta Lei e voltadas para
induzir a conduta dos agentes privados à observância e à execução da PMCE, no
âmbito de suas ações e responsabilidades sociais. (MINAS GERAIS, 2012)49.

49

MINAS GERAIS. Estado de. Projeto de Lei nº 3.607/2012. Art. 9º.
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Os artigos 8º e 9º são disposições consideradas essenciais e facilitadoras do ponto de
vista da exequibilidade de todos os planos e ações que visem a contribuir com a qualidade
climática e o combate às práticas de emissões de GEE.
Para que a PMCE tenha eficácia, está prevista no art. 12 a instituição de uma
Comissão Estadual de Mudança do Clima, cujas atribuições são de grande relevância para o
engajamento da PMCE, sendo que, também são de grande importância todas as ações de
integração de políticas públicas. Nessa linha, ainda há que se ressaltar que, de modo a conferir
mais legitimidade para a PMCE, o art. 16 prevê uma importante ação do Executivo Estadual,
a qual consiste em:
Art. 16 - Decreto do Poder Executivo estabelecerá o Plano Estadual de Mudança do
Clima de longo prazo, com planejamento compatível com o período de 20 anos para
a implantação de seus projetos e programas.
§ 1º - O Plano Estadual de Mudança do Clima será elaborado pela Secretaria
Executiva da Comissão Estadual de Mudança do Clima com base nos planos
setoriais descritos no art. 17 e sob a coordenação da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.
§ 2º - O Plano Estadual de Mudança do Clima tem por objetivo fundamentar e
orientar a implementação da PMCE por meio de ações, medidas e compromissos
voluntários para a mitigação das emissões e adaptação aos seus efeitos adversos,
bem como a definição de recursos financeiros para sua implantação.
§ 3º - A estratégia de elaboração do Plano Estadual de Mudança do Clima deverá
prever a realização de consultas públicas para manifestação dos movimentos sociais,
setor científico, setores produtivos público e privado, órgãos de financiamento e de
todos os demais envolvidos no tema, com a finalidade de promover a transparência
do processo e a participação social na sua elaboração e implementação.
§ 4º - Visando à consolidação de uma economia de baixo carbono, o Plano Estadual
de Mudança do Clima deverá contemplar a definição e a disseminação de medidas e
ações nas seguintes áreas consideradas prioritárias:
I - eficiência energética em todos os setores socioeconômicos;
II - descarbonização das fontes de energia, com ênfase na produção e consumo de
energias renováveis;
III - planejamento e adequação do setor transportes buscando maior utilização do
transporte coletivo urbano e dos modais ferroviário e fluvial para o transporte de
cargas e a modernização da frota;
IV - mudança de comportamento dos setores produtivos público e privado e dos
consumidores visando à priorização de bens de consumo de baixo carbono;
V - preservação e expansão dos sumidouros de carbono, principalmente por meio do
controle do desmatamento, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento e
aflorestamento;
VI - redução das emissões do setor agropecuário;
VII - redução das emissões dos resíduos industriais e urbanos;
VIII - modernização tecnológica dos processos produtivos;
IX - desenvolvimento de linhas de pesquisas científico-tecnológicas e a difusão de
tecnologias, processos e práticas relacionadas à mudança do clima;
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X - definição de recursos financeiros e econômicos para sua implantação. (MINAS
GERAIS, 2012)50.

O decreto estadual acima previsto é, indiscutivelmente, o instrumento que conferirá
legitimidade para quaisquer ações e providências no âmbito estadual que forem tomadas
quanto ao tema de mudanças climáticas. Por isso, a publicação deste dispositivo é de suma
relevância.
Igualmente considerável é a previsão do art. 17 da PMCE, cujo objetivo é estabelecer
a elaboração dos Planos Setoriais, todos sob a coordenação das Secretarias de Estado, de
modo a tentarem a redução da intensidade dos GEE. Portanto, ressaltamos a importância
ímpar e definitiva dos Planos Setoriais, sem os quais as ações e medidas de combate à
poluição atmosférica seriam ineficazes e incipientes.

6.5 Do Plano Mineiro de Energia e Mudanças Climáticas

Apesar de não ter sido aprovado o projeto de lei que define a Política Estadual de
Mudanças Climáticas, o Executivo já vem trabalhando na construção do Plano de Energia e
Mudanças Climáticas de Minas Gerais (PEMC)51.
As medidas prioritárias que estão sendo incluídas neste Plano Estadual são:


Eficiência energética em todos os setores socioeconômicos;



Descarbonização das fontes de energia, com ênfase na produção e no

consumo de energias renováveis;


Planejamento adequado do setor de transporte;



Mudança

de

comportamento

dos

setores

produtivos

e

dos

consumidores;

50



Preservação e expansão dos sumidouros de carbono;



Redução das emissões do setor agropecuário;



Redução das emissões dos resíduos industriais e urbanos;



Modernização tecnológica dos processos produtivos;

MINAS GERAIS. Estado de. Projeto de Lei nº 3.607/2012. Art. 16.
MINAS GERAIS. Plano de Energia e Mudanças Climáticas do Estado de Minas Gerais. Disponível em:
<http://pemc.meioambiente.mg.gov.br/upload/documentspdf/pemc_arranjos_institucionais_e_governanca_v1.0_
25_03_2014.pdf >. Acesso em: 28 mai. 2014.
51
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Desenvolvimento de linhas de pesquisa científico-tecnológicas;



Definição de recursos financeiros e econômicos.

Para reforçar o compromisso do estado no combate às mudanças climáticas, foi
incluído no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) do período 2012-2015 o
Projeto Estratégico de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas que prevê a elaboração
de planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças do clima em Minas Gerais, bem
como a realização de cenários tendenciais de emissões para estabelecimento de metas de
redução de intensidade da economia mineira.
O projeto tem como desígnio mitigar as emissões de GEE e adaptar o estado para o
enfrentamento das mudanças climáticas por meio da identificação de oportunidades e riscos
relacionados à alterações do clima em âmbito internacional, nacional e estadual; consolidar o
Registro Público de Emissões de gases de efeito estufa como ferramenta de contabilização e
monitoramento e elaborar estudos técnico-científicos utilizando uma abordagem integrada
setorial e participativa para a construção dos Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação às
Mudanças Climáticas.
Adicionalmente, pode-se destacar que o Plano Mineiro se relaciona também com o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), instrumento orçamentário de mais
longo prazo que possui objetivos estratégicos articuláveis com o Plano Mineiro, conforme
descrito na tabela 9.
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Tabela 9 - Os objetivos estratégicos e indicadores do PMDI e a articulação eventual com
os objetivos do PEMC.
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Fonte: PMDI 2007-2023, Minas Gerais. In: Plano de Energia e Mudanças Climáticas de Minas Gerais, 2013
(p. 30-31).

Do ponto de vista legal, o cumprimento do PEMC baseia-se em compromissos
setoriais a serem acordados em um amplo processo participativo com a sociedade. Ele não
prevê mecanismos de obrigação e penalidades por descumprimento de suas disposições, o que
poderá ser um obstáculo importante para a sua implementação efetiva.
Um exemplo de compromisso poderia ser a elaboração de uma meta voluntária de
redução da intensidade energética da economia de MG, apoiada por metas setoriais de
intensidade. Um programa de incentivos, no modelo do programa estadual de Registro
Publico de Emissões de Gases de Efeito Estufa, seria uma ferramenta possível para fomentar a
realização destes compromissos.
As responsabilidades do PEMC já foram definidas, conforme mostra a tabela 10:
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Tabela 10 - Órgãos responsáveis pela elaboração do PEMC Minas Gerais.

Fonte: EnvirOconsult, 2013. In: Plano de Energia e Mudanças Climáticas de Minas Gerais, 2013
(p.48).
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Contudo, o PEMC ainda precisa continuar sendo alimentado com a participação da
sociedade, além de contar também com a aprovação da Política Estadual de Mudanças
Climáticas, a fim de que possa ser plenamente executado no estado e possa promover as
diretrizes que busca instituir.

6.6 Aplicabilidade e resultados das ações do poder público estadual - Os Inventários de
Emissões de Gases de Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais

Conforme exposto, o estado de Minas Gerais sempre foi pioneiro quando o assunto é
a formulação de políticas públicas para a proteção do meio ambiente e o combate a mudanças
climáticas. No que tange à elaboração do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa
não foi diferente, sendo Minas Gerais o segundo estado da União a executar e a publicar
estudo desta natureza, mesmo sem ter ainda aprovada e promulgada a sua Política Estadual de
Mudança Climática, conforme apresentado no item anterior.
No ano de 2007, o governador determinou a realização do primeiro inventário, com o
objetivo de conhecer as emissões de gases de efeito estufa e incorporar as questões climáticas
no processo decisório inerente às políticas setoriais, estimulando a adoção de práticas e
tecnologias capazes de promover a redução das emissões de GEE, além de contribuir para o
cumprimento da Política e do Plano Nacional sobre Mudança Climática.
Elaborado pelo Centro Clima da Universidade Federal do Rio de Janeiro em
conjunto com a Feam, o primeiro inventário foi apresentado em 2008, reforçando a
importância que Minas Gerais atribui à busca de um meio ambiente sustentável.
Foram mensuradas as emissões por setores e subsetores socioeconômicos expressas
em Gg CO2e (giga gramas ou mil toneladas de dióxido de carbono equivalente),
representando o somatório de todos os gases transformados em seu equivalente em CO2,
considerando seus respectivos potenciais de aquecimento global definidos pelo IPCC.
Tendo como base o ano de 2005, o estudo utilizou a metodologia para a elaboração
de inventários do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, adaptada para a escala
estadual, cobrindo as emissões dos setores (i) Energia; (ii) Processos Industriais e Uso de
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Produtos; (iii) Agricultura, Floresta e Outros Usos de Solo; e (iv) Resíduos, conforme figura
1352.
Figura 13 – Estrutura do Inventário de Gases de Efeito Estufa do Estado de
Minas Gerais.

Fonte: Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Minas Gerais, 2008, (p. 8).

Quando da concepção do documento, delimitou-se a abrangência do inventário para
que se restringisse àquelas emissões cujas fontes estivessem associadas a atividades
socioeconômicas de responsabilidade do estado de Minas Gerais. Conforme estudo
apresentado verifica-se que o perfil das emissões em Minas assemelha-se àquele elaborado
pelo Brasil e apresentado em sua primeira comunicação nacional. O setor com maior
contribuição foi o de Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo, com 51,4%, seguido pelo
de Energia, com 36,9%, Resíduos, com 5,9% e Processos Industriais e Uso de Produtos, com
5,8%.
A tabela 11, a seguir, apresenta a consolidação dos resultados, enquanto a figura 14
demonstra os resultados por setor inventariado.
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MINAS GERAIS. 1º Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa. Disponível em:
<http://pemc.meioambiente.mg.gov.br/upload/documents-pdf/inventario_de_emissoes_de_gases__feam_versao_para_internet.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2014.
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Tabela 11 – Consolidação das emissões de gases de efeito estufa. Minas Gerais –
2005.

Fonte: Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Minas Gerais, 2008, (p. 37).

Figura 14 – Participação dos setores inventariados nas emissões de GEE. Minas Gerais
– 2005.

Fonte: Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Minas Gerais, 2008, (p. 38).

No Setor Energia foram consideradas as emissões relacionadas à produção, à
transformação, ao consumo de energia e ao autoconsumo do setor energético. Além das
emissões resultantes da queima de combustíveis fósseis, foram incluídas as emissões
resultantes de fugas na cadeia de produção, transformação, distribuição e consumo,
denominadas emissões fugitivas.
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Conforme o estudo, as emissões de GEE oriundas do Setor Energia somaram 45.348
Gg CO2eq. O uso de energéticos na indústria foi o maior responsável pelas emissões, com
48,0% de participação. A atividade de transportes foi a segunda com maior participação, com
36,6%. As emissões fugitivas representaram apenas 0,04% do total do Setor Energia.
As figuras 15, 16 e 17exibem a participação dos setores socioeconômicos, subsetores
industriais e dos energéticos nas emissões totais do Setor Energia.

Figura 15 – Participação dos setores socioeconômicos nas emissões totais do
Setor Energia.

Fonte: Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Minas Gerais, 2008, (p. 9).
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Figura 16 – Participação dos subsetores industriais nas emissões totais do Setor Energia.

Fonte: Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Minas Gerais, 2008, (p. 9).

Figura 17 – Participação dos energéticos nas emissões totais do Setor Energia.

Fonte: Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Minas Gerais, 2008, (p. 10).

No que diz respeito ao Setor Processos Industriais e Uso de Produtos, o documento
esclareceu que foram estimadas as emissões resultantes dos processos produtivos nas
indústrias de produtos químicos, minerais metálicos e não metálicos, e concluiu que este setor
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foi responsável pela produção de 7.086 Gg CO2eq. A produção de cimento foi a principal
responsável pelas emissões nesse setor, com 43,9%, seguida pela produção de cal, com
38,2%, e pela de alumínio, com 13,0% de participação53. A figura 18 demonstra a
participação dos setores socioeconômicos nas emissões totais do setor.

Figura 18 – Participação dos setores socioeconômicos nas emissões totais do Setor Processos
Industriais e Uso de Produtos.

Fonte: Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Minas Gerais, 2008, (p. 11).

No que concerne ao Setor Agricultura, Floresta e Outros Usos do Solo, o documento
demonstra que são vários os processos que resultam em emissões de GEE, porém, apesar de
serem contabilizados, nem todos podem ser somados ao total de emissões, como é o caso da
queima de resíduos agrícolas, já que por meio da fotossíntese a mesma quantidade gerada é
absorvida durante o crescimento da planta.
Este setor emitiu 63.221 Gg CO2eq, sendo o CH4 responsável por 42,4% destas
emissões, seguido do CO2 com 39,9%. A fermentação entérica foi a principal emissora, com
participação de 41,2%, que somada ao manejo de dejetos eleva a participação da pecuária
para 57,1% das emissões totais do setor. A figura 19 exibe a participação das fontes nas
emissões totais desse setor.
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MINAS GERAIS. 1º Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa. Disponível em:
<http://pemc.meioambiente.mg.gov.br/upload/documents-pdf/inventario_de_emissoes_de_gases__feam_versao_para_internet.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2014.
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Figura 19 – Participação das fontes nas emissões totais do Setor Agricultura, Florestas e
Outros Usos do Solo.

Fonte: Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Minas Gerais, 2008, (p. 12).

Finalmente, no Setor Resíduos foram avaliados os resíduos sólidos urbanos e
industriais, além dos efluentes comerciais, domésticos e industriais. Este setor foi responsável
por 7.294 Gg CO2eq, sendo 65,0% provenientes dos resíduos sólidos e 35,0% dos efluentes
industriais, domésticos e comerciais. Na figura 20, está representada a participação das fontes
nas emissões totais desse setor.
Figura 20 – Participação das fontes nas emissões totais do Setor Resíduos.

Fonte: Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Minas Gerais, 2008, (p. 13).
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O primeiro Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Estado de Minas
Gerais concluiu que o estado foi responsável pela emissão total de 122.950 Gg CO2eq, sendo
o CO2 responsável por 60,6% das emissões totais. Esse gás é gerado em maior volume no
Setor Energia, seguido do setor Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo.
O primeiro estudo concluiu ainda que as emissões per capita do estado considerando que Minas Gerais tinha, no ano de 2005, uma população de 19,3 milhões de
habitantes - foram de 6,4 t CO2eq por habitante.
Em 2013, o segundo inventário foi publicado reforçando o compromisso de Minas
em manter atualizadas as informações referentes às emissões de gases de efeito estufa em seu
território desde a criação do primeiro inventário. O objetivo foi identificar possíveis
tendências e mudanças de perfil das emissões estaduais, a fim de subsidiar a tomada de
decisão quanto às políticas públicas.
O segundo inventário54, com ano-base 2010, utilizou-se também das metodologias do
IPCC adaptadas para a escala estadual, quantificando os gases mais significativos, que são:
(i). Dióxido de Carbono (CO2); (ii). Metano (CH4); (iii). Óxido Nitroso (N2O); (iv).
Tetrafluoroetano (CF4); e (v). Hexafluoroetano (C2F6).
Com o objetivo de estabelecer comparabilidade com o Inventário Nacional, o
segundo inventário mineiro subdividiu o Setor Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo
(AFOLU) em “Agropecuária” e “Mudanças de Uso da terra e Florestas”. Assim, a segunda
edição do documento passou a analisar cinco setores: (i). Energia; (ii). Processos Industriais;
(iii). Agropecuária; (iv). Mudança de Uso da Terra e Florestas; e (v). Tratamento de Resíduos,
apresentando emissão total de 123.434,3 Gg CO2 no estado de Minas Gerais para o ano de
2010. A figura 21 exibe a contribuição auferida a cada setor.

54

MINAS GERAIS. 2º Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa. Disponível em:
<http://www.feam.br/images/stories/arquivos/mudnacaclimatica/2013/estimativas_gee_2010_231213.pdf>.
Acesso em: 22 jun. 2014.
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Figura 21 – Emissões líquidas de GEE por setor para o estado de Minas Gerais – Ano-base
2010.

Fonte: Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa do Estado de Minas
Gerais – Ano-base 2010. Minas Gerais, 2013 (p. 7).

O “novo” Setor Agropecuária (haja vista a divisão do antigo AFOLU) foi
responsável por 48.551,2 Gg CO2e, representando 39,3% das emissões de Minas Gerais,
sendo a pecuária responsável por 60,6% e a agricultura por 39,4% deste valor.
O Setor Energia foi o segundo maior emissor, representando 36,0% das emissões
estaduais e contabilizando 44.401,0 Gg CO2e, sendo 47,3% das emissões provenientes do
transporte e 38,6% da indústria.
Já o Setor Processos Industriais emitiu cerca de 19.467,0 Gg CO2e, representando
15,8% do total das emissões de Minas Gerais. Destes, aproximadamente 53,2% são advindos
do subsetor de minerais metálicos (Siderurgia, Alumínio) e 46,7 % de minerais não metálicos
(cimento e cal).
O Setor de Tratamento de Resíduos gerou 7.955,9 Gg CO2e, ou 6,4% do total das
emissões. No panorama geral do setor, a disposição e o tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos contribuiu com 60% das emissões totais e os Resíduos Industriais contribuíram com
8,7%. Já o tratamento de efluentes domésticos representou uma parcela de 17,3 % do valor
total e os efluentes industriais, 14,0 %.
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O Setor Mudança do Uso da Terra e Florestas reduziu substancialmente suas
emissões em comparação aos anos de 2005 e 2007, tendo emitido aproximadamente 3.059,3
Gg CO2e.
O segundo inventário trouxe ainda um quadro comparativo entre os percentuais de
emissões dos diversos setores de Minas Gerais e do país. Percebe-se que, em Minas Gerais,
apenas os setores Processos Industriais e Agropecuária apresentam participação superior ao
verificado no Brasil.
Quadro 1 – Variação das emissões estaduais e nacionais entre o período 2005-2010.

Fonte: Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais –
Ano-base 2010. Minas Gerais, 2013 (p. 10).

Por fim, o segundo inventário concluiu que as emissões per capita do estado
totalizaram 6,30 toneladas de CO2e/habitante, em 2010.
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7 CONCLUSÕES

A presente dissertação teve por objetivo principal analisar e demonstrar as
contribuições de Minas Gerais para a redução dos gases de efeito estufa, identificando as
principais fontes de emissão de GEE no estado, as iniciativas de natureza jurídica para o
estabelecimento de políticas públicas de combate às mudanças climáticas e as contribuições
do estado para o cumprimento do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, em prol da
adequada proteção do equilíbrio climático global.
Para tanto, este trabalho dispôs de seis capítulos, sendo o primeiro de teor
introdutório e o segundo subdividido em quatro subcapítulos destinados a contextualizar a
evolução histórica da preocupação brasileira com o meio ambiente e as mudanças climáticas.
No primeiro subcapítulo foi apresentada a situação do país desde a época em que era
colônia de Portugal, quando a exploração dos recursos naturais era feita de forma
descontrolada e insustentável, até a independência do Brasil, em que ocorreram significativas
e necessárias mudanças na seara ambiental.
O segundo subcapítulo destacou as novidades advindas com a chegada do século
XX, quando diversos dispositivos legais para a preservação e defesa do meio ambiente foram
publicados, dentre eles o Código Florestal, considerado por muitos o divisor de águas no que
diz respeito à preocupação com o meio ambiente. A partir daquele momento, a questão
ambiental passou a ser pauta fixa nas discussões, no planejamento e nas inovações
normativas.
O terceiro subcapítulo foi dedicado a analisar a Constituição federal de 1988, que foi
a constituição que mais se preocupou com a questão ambiental, trazendo diversas referências
ao meio ambiente, bem como dispositivos sobre proteção da flora e florestas. Destacou-se no
tópico o artigo 225 da Constituição, que consagrou a clara adoção do conceito de
desenvolvimento sustentável pelo Brasil.
Na quarto e último subcapítulo o tema “mudanças climáticas” foi analisado como um
dos mais graves problemas ambientais do planeta, abrindo espaço para comentários sobre as
variações de temperaturas comprovadas pelo IPCC, a intensificação do efeito estufa e o
momento em que a comunidade internacional começou a enfrentar os problemas causados
pelas mudanças climáticas de forma mais concreta.
O terceiro capítulo da dissertação buscou esclarecer o que é o chamado
“aquecimento global” e quais são os principais gases responsáveis pelo efeito estufa,
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apresentando gráficos divulgados pelo IPCC que demonstram o aumento destes gases na
atmosfera a partir de 1950.
O quarto capítulo deste estudo foi totalmente dedicado ao Protocolo de Quioto,
acordo internacional resultante de um longo processo de debates e negociações envolvendo
diversos países, cujo objetivo é determinar metas específicas de redução de emissões de seis
dos principais gases causadores do efeito estufa: o Dióxido de Carbono (CO2), o Metano
(CH4), o Óxido Nitroso (N2O), o Hexafluoreto de Enxofre (SF6), o Hidrofluorcarbonos
(HFCs) e o Perfluorcarbonos (PFCs). As metas destinam-se aos países desenvolvidos listados
no Anexo I do referido documento.
Foram apresentados ainda os mecanismos de flexibilização - criados para atingir a
redução de emissão de gases de efeito estufa - suplementares às ações domésticas que as
nações devem adotar, quais sejam: a Implementação Conjunta (Joint Implementation – JI),
artigo 6º do Protocolo; o Comércio de Emissões (Emissions Trading), artigo 17 do Protocolo;
e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean Development Mechanism – CDM), artigo
12 do Protocolo. Por ser o único que se aplica ao Brasil, o mecanismo MDL ganhou mais
destaque ao longo do capítulo.
Finalmente, o quarto capítulo abordou as discussões hoje existentes sobre a
substituição ou prorrogação do Protocolo de Quioto, uma vez que sua primeira fase foi
encerrada em 2012 e a de criação de um novo protocolo é prevista para pós 2020.
O quinto capítulo foi dedicado a apresentar inicialmente a Política Nacional do Meio
Ambiente e como foi concebida a estrutura climática do Brasil. Em seguida, analisou-se
detalhadamente os principais dispositivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima e do
Plano Nacional sobre Mudança Climática. Foram apresentadas também as principais
conclusões das duas edições do Inventário Nacional de Emissões e Remoções Antrópicas de
Gases de Efeito Estufa, apresentados pelo governo brasileiro junto à Comunicação Nacional
do Brasil à Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima, sendo o primeiro em 2004
e o segundo em 2010.
Por fim, o sexto e último capítulo da dissertação, subdividido em seis subcapítulos e
que pode ser considerado o mais importante dentro deste estudo, foi dedicado ao Estado de
Minas Gerais e suas contribuições para Politica Nacional sobre Mudanças Climáticas.
Inicialmente, foi abordado o Decreto nº: 44.042/2005 que instituiu o Fórum Mineiro
de Mudanças Climáticas e que marcou efetivamente a entrada do tema na agenda
governamental, promovendo discussões sobre o fenômeno global e a necessidade de políticas
públicas a serem desenvolvidas, aplicadas e implementadas no estado.
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Em seguida, foi avaliada a evolução da legislação mineira sobre proteção do meio
ambiente desde a promulgação da Lei nº 7.772/1980 - que estabelecia medidas de proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente, e que delimitou os conceitos de “meio ambiente”,
“poluição” e “degradação ambiental” - até chegarmos ao Decreto nº: 45.229/2009, legislação
com objeto especificamente voltado às mudanças climáticas e à gestão de emissões de gases
de efeito estufa, que instituiu o Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases de
Efeito Estufa de Empreendimento no estado.
Logo após foi apresentada a Deliberação COPAM nº 151/2010, que regulamenta o
Programa de Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa do
Estado, programa que foi uma importante iniciativa governamental, encorajando e
promovendo ações para que os setores público e privado façam a gestão voluntária de suas
emissões de gases de efeito estufa, disponibilizando aos interessados os instrumentos e
padrões de qualidade internacional para o registro de suas emissões, além de incentivos.
No subcapítulo 6.4 foi analisado o Projeto de Lei nº 3.607/2012, em trâmite na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que instituirá a Política de Mudança do Clima do
Estado de Minas Gerais e norteará o Plano Estadual de Mudanças do Clima no estado, seus
respectivos planos setoriais, bem como outros planos, programas, projetos e ações
relacionadas diretamente ou indiretamente às mudanças do clima.
Já no subcapítulo 6.5, foi apresentado o Plano Mineiro de Energia e Mudanças
Climáticas, que está sendo trabalhado pelo Executivo mineiro e que se encontra atualmente na
fase de consultas públicas e oficinas regionais, a fim de promover a interlocução das suas
diretrizes com a sociedade civil.
Por fim, no subcapítulo 6.6 são apresentados os resultados das ações do estado de
Minas Gerais mediante a publicação dos dois Inventários de Emissão de Gases de Efeito
Estufa publicados pelo Estado de Minas Gerais, de onde podem ser retiradas as principais
fontes de emissões de GEE no estado.
O inventário foi fundamental e indispensável para a análise das questões relacionadas
à intensificação do efeito estufa causado pelas atividades humanas, disponibilizando
informações para a proposição de uma Política Estadual de Mudanças Climáticas e de um
Plano de Ação que contemple medidas objetivas a serem adotadas para a mitigação das
emissões dos GEE em Minas. A criação do documento também reforça a importância que o
estado atribui à temática de mudanças climáticas e, consequentemente, às medidas de
combate ao aquecimento global e à necessidade de todas as esferas do governo e da
sociedade, de maneira geral, buscarem soluções para a redução das emissões de GEE.
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O primeiro Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Estado de Minas
Gerais concluiu que o estado foi emitiu um total de 122.950 Gg CO2eq, sendo o CO2
responsável por 60,6% das emissões totais. Constatou-se que o CO2 é gerado em maior
volume pelo Setor Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo, responsável por 51,4% das
emissões totais de Minas Gerais, seguido pelo Setor Energia, responsável por 36,9%.
O estudo concluiu ainda que as emissões per capita do estado, considerando-se que
Minas Gerais tinha, em 2005, 19,3 milhões de habitantes, foram de 6,4 t CO2eq por habitante.
O segundo Inventário, por sua vez, foi publicado em 2013 e teve a finalidade inicial
de manter atualizadas as informações das emissões de GEE, mas também de identificar
possíveis tendências e mudanças de perfil das emissões estaduais.
Este segundo documento utilizou-se das mesmas metodologias do IPCC para sua
elaboração, porém foi modificado em relação ao primeiro quando subdividiu o antes
denominado “Setor Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo” em “Agropecuária” e
“Mudanças de Uso da terra e Florestas”. Tal alteração foi necessária para atender a estrutura
do Inventário Nacional, reforçando os interesses do estado mineiro em auxiliar a Federação
com informações mais precisas e uniformes, como quando apresentou um quadro
comparativo entre as emissões de Minas Gerais e do país como um todo.
O segundo inventário conclui que o Setor Agropecuária foi responsável por 39,3%
das emissões de Minas Gerais, seguido pelo Setor Energia, que representou 36,0% do total.
Ele também informou que as emissões per capita do estado totalizaram 6,30 toneladas de
CO2eq por habitante, apoiando suas análises no ano-base 2010.
Após apresentar ambos os inventários foi possível criar o seguinte quadro
comparativo das emissões estaduais, por setor, no período entre 2005 e 2010:
Quadro 2 – Quadro comparativo das emissões estaduais, por setor, entre o período de 2005 a
2010.
QUADRO COMPARATIVO DAS EMISSÕES ESTADUAIS POR SETOR
ANO-BASE 2005
ANO-BASE 2010
SETORES

AFOLU
Agropecuária
Mudança de Uso do Solo
Energia
Resíduos
Processos Industriais
TOTAL

Emissões (Gg CO2e)

% (Percentual)

Emissões (Gg CO2e)

% (Percentual)

63.221,10
45.348,80
7.293,00
7.086,40
122.949,30

51,4
36,9
5,9
5,8

48.551,20
3.059,30
44.401,00
7.955,90
19.467,00
123.434,30

39,3
2,5
36
6,4
15,8
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Inicialmente, é importante reforçar que o AFOLU, existente no primeiro inventário,
fora subdivido no segundo documento em Agropecuária e Mudanças de Uso da Terra e
Florestas, razão pela qual faz-se necessária a soma destes dois últimos valores para fins de
comparação com os dados do setor AFOLU de 2005.
A partir da leitura do quadro, conclui-se que no período de 2005 a 2010 as emissões
estaduais dos setores Energia e AFOLU tiveram uma redução percentual, enquanto os setores
Resíduos e Processos Industriais apresentaram aumento. As emissões totais divulgadas no
primeiro Inventário Estadual (ano-base 2005) foram de 122.950,0 Gg CO2e. Contudo,
considerando as melhorias na metodologia de contabilização e consolidação dos dados, foi
possível recalculá-las obtendo como dados uma emissão total de 124.167,3 Gg CO2e para o
ano de 2005.
Posto isto, considerando o recálculo realizado, infere-se que houve um decréscimo de
0,6% das emissões na comparação de 2005 a 2010, indicando uma estabilização das emissões
estaduais totais no período considerado.
O combate às mudanças climáticas é tema urgente de política pública nos diferentes
domínios da União. Na esfera federal, o governo brasileiro tem se comprometido em metas de
redução de emissões de GEE por meio de uma série de iniciativas e planos setoriais de
mitigação e adaptação. Estas metas representam um esforço de reduzir entre 36 a 39% das
emissões até 2020, tendo como base o cenário de referência, e esse esforço depende
fortemente das ações estaduais e locais. Neste contexto, verifica-se cada vez mais a
importância do papel dos governos estaduais e locais no combate, mitigação e adaptação às
mudanças climáticas.
A presente dissertação evidencia a seriedade com que o tema vem sendo tratado e os
esforços que Minas Gerais tem envidado para inventariar suas emissões e auxiliar no
cumprimento do Plano Nacional de Mudanças Climáticas.
Dessa forma, torna-se urgente a aprovação da PMCE e a elaboração do decreto do
Poder Executivo Estadual que estabelecerá o Plano Estadual de Mudança do Clima de longo
prazo, com planejamento compatível com o período de 20 anos.
Por outro lado, além da necessidade da legislação ser efetivada por lei, cujo projeto
ainda se encontra em trâmite na Assembleia Legislativa, há que se considerar a importância
de grandes mudanças políticas e comportamentais exigidas pela execução da ferramenta
PEMC. O princípio da implementação voluntária parece ser a solução mais realista e
adequada no momento. De fato, seria preferível a alternativa para estimular reduções
voluntárias, mesmo que limitadas, a uma aplicação restritiva sem as ferramentas de apoio
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necessárias, o que poderia resultar em ausência de ação por parte dos atores sociais, gerando,
ao contrário, uma situação de desconfiança e falta de comprometimento efetivo.
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