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Este trabalho analisa alguns efeitos socioambientais 
da exploração de combustíveis fósseis – entre os quais, 
petróleo e gás natural, incluindo a perspectiva das jazidas 
recém-descobertas na camada do pré-sal da plataforma 
continental brasileira – e de outras fontes energéticas, 
principalmente no que diz respeito ao aquecimento global 
e às providências que vêm sendo adotadas para mitigá-
lo. O ideal seria que a sociedade moderna diminuísse 
sua demanda por energia, mas a tendência atual tem 
sido justamente a inversa. Com a exceção de algumas 
energias renováveis, a troca de uma fonte energética por 
outra pode solucionar ou minimizar certos impactos 
socioambientais, mas cria outros, de naturezas diversas, 
que devem ser sopesados caso a caso. Em vista da posição 
privilegiada da matriz energética brasileira em relação à 
média mundial, conclui-se não ser plausível abdicar da 
exploração das jazidas do pré-sal por razões ambientais, 
mesmo com todos os riscos adicionais que ela representa. 
Todavia, propõe-se a adoção de rígidas medidas 
mitigadoras e compensatórias, caso esse aproveitamento 
venha a se tornar realidade.

Pré-sal; camada; petróleo; impactos socioambientais.

AbstractThis paper analyses some social-environmental 
impacts from the exploration of fossil fuels – oil and 
natural gas among them, including the perspective of 
the pre-salt layer deposits recently discovered offshore 
the brazilian coast – and other sources of energy, 
mainly in relation to global warming and the measures 
that have been adopted in order to mitigate it. In 
ideal circumstances the modern society should reduce 
its energy demand, but the real tendency has been 
precisely in the opposite way. With the exception of 
some renewable sources, the change from one source 
of energy to another can solve or alleviate some social-
environmental impacts, but it brings some others, of 
different contents, that must be weighed in each case. 
Due to the favored position of the brazilian energy matrix 
in comparison to the world average, it’s not plausible 
to renounce the exploration of the pre-salt deposits 
due to environmental reasons, even considering all the 
additional risks it represents. However, rigid mitigating 
and compensating measures must be adopted if the 
exploration comes true.

Pre-salt layer; oil; social-environmental impacts.
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1.Introdução
A descoberta das jazidas de petróleo e gás natural na camada do pré-sal 

da plataforma continental brasileira, embora auspiciosa sob o ponto de vista 
energético, ocorre justamente num momento em que se tornam mais claras as 
evidências do aquecimento global e da influência da ação humana nesse proces-
so. Em vários países, principalmente nos da Europa, intensificam-se as medidas 
para reduzir, e até mesmo conter, as emissões de gases de efeito estufa (GEEs), 
responsáveis pelo aquecimento global e por inúmeros outros efeitos deletérios à 
vida no Planeta. 

No Brasil, ainda que exista a preocupação com as mudanças climáticas em 
curso, como também várias iniciativas, governamentais e não-governamentais, 
que estão sendo tomadas, não se espera que restrições de cunho ambiental sejam 
capazes de impedir a exploração de recursos naturais tão importantes como os re-
cém-descobertos. Essa exploração, no entanto, deve vir acompanhada de medidas 
mitigadoras e compensatórias, de forma a minimizar os efeitos ambientais adver-
sos, especialmente os relacionados à maior liberação de GEEs para a atmosfera.

Neste trabalho, são discutidas algumas questões ambientais relacionadas à 
sociedade moderna, cada vez mais sujeita a riscos de naturezas diversas, bem 
como aos efeitos da exploração de combustíveis fósseis e de outras fontes energé-
ticas, principalmente quanto ao aquecimento global e às providências que vêm 
sendo adotadas para minimizá-lo. Ao final, são apresentadas propostas para a 
mitigação e a compensação da exploração das jazidas do pré-sal, caso ela venha 
realmente a ser viabilizada.

2. Características da sociedade moderna: o risco e a entropia no uso dos 
recursos

O desenvolvimento levado a efeito nos últimos dois séculos pelos países 
ricos, como sinônimo de mero crescimento econômico, produziu (e continua 
produzindo) degradação ambiental em maior ou menor grau, muito embora 
apenas nas últimas décadas haja uma crescente percepção dos impactos das ações 
humanas sobre o ambiente. Por sua vez, os países em desenvolvimento, que 
ainda não conseguiram prover a maioria de sua população em suas necessida-
des básicas, têm pela frente uma longa jornada de crescimento que, mantido o 
modelo adotado pelos países ricos, certamente agravará o quadro atual de insus-
tentabilidade ambiental. 

Para uns e para outros, o desenvolvimento sustentável, a despeito da abran-
gência e abstração do conceito, tornou-se o único mecanismo para atingir um 
nível satisfatório de bem-estar humano compatível com a preservação ambiental. 
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Mas não se pode confundir desenvolvimento sustentável com simples crescimen-
to econômico, uma vez que ele deve ser economicamente viável, ecologicamente 
equilibrado e socialmente justo ou, nos termos do Relatório Brundtland1, deve 
atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 
gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Assim, ele deve-se fundar nos 
princípios da prevenção (quanto aos impactos previsíveis) e da precaução (quanto 
aos não previsíveis).

A sociedade moderna, então, precisa preocupar-se não apenas com os im-
pactos cientificamente previsíveis, uma vez que existem diversos outros fenôme-
nos associados à sua complexidade que envolvem uma ampla gama de interações 
dos elementos socioambientais, muitas das quais não podem ser prognosticadas, 
e outras, sequer diagnosticadas. Hoje é comum, por exemplo, a ocorrência de 
variações não-lineares que implicam ciclos positivos de retroações (retroalimen-
tações), ou seja, que provocam uma amplificação contínua dos impactos iniciais, 
como nos casos do aquecimento global e do aumento do desmatamento na 
Amazônia, ambos já diagnosticados, mas ainda sem controle eficaz e com efeitos 
cuja magnitude é desconhecida.

Exemplificando o ciclo de retroações de desmatamento e queima da vege-
tação nativa na Amazônia (e, registre-se, não só nela, mas também em outros 
biomas, como no Cerrado e na Caatinga, que sofrem processo de desmatamento 
de dimensões talvez até superiores, embora não acompanhado pelo sensoriamento 
remoto e longe dos holofotes da mídia e da pressão internacional): as queimadas 
provocam não só a liberação do carbono armazenado nas plantas, mas a diminui-
ção da umidade por elas mantida, com o consequente aumento da temperatura e 
a diminuição das chuvas, que, por sua vez, com novos desmatamentos, propiciam 
maior inflamabilidade e mais queimadas, realimentando a dinâmica do sistema de 
forma não-linear e contribuindo para a chamada “savanização” da floresta.

Não é à toa, portanto, que Ulrich Beck2 define o estágio atual da civilização 
moderna como o de uma “sociedade de risco global”. Segundo o autor, nossa so-
ciedade tem controle limitado dos riscos que criou, sendo que a incerteza é o que 
caracterizará a existência da maioria das pessoas nos próximos anos. Conforme 
Beck, as culturas ou sociedades pré-modernas defrontavam-se com perigos (não 
vinculados a decisões da sociedade), não com riscos (um construto social), o que 

1 ONU/Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Futuro Comum. Rio de 
Janeiro, Ed. FGV, 1988 (publicado originalmente em 1987).

2 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores, 2002, 
291 p.
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passou a ocorrer com o início da Revolução Industrial, no final do século XVIII, 
em especial a partir do advento da sociedade moderna, no século seguinte.

Ao contrário dos riscos da sociedade industrial inicial, parte das ameaças 
nucleares, químicas, ecológicas e biológicas da sociedade atual não são delimitá-
veis, social ou temporalmente, nem imputáveis de acordo com as regras prevale-
centes de causalidade, culpa e responsabilidade, tampouco sendo compensáveis 
ou asseguráveis. Os riscos provenientes daquela sociedade estavam associados à 
criação e à distribuição de riqueza, à luta entre capital e trabalho; já na sociedade 
de risco atual, ao contrário, eles estão no poder de evitar ou distribuir os males 
provindos da própria modernização, com sua dimensão catastrófica, seu pro-
cesso peculiar de vitimização (alcançando a todos, numa espécie de “igualdade 
negativa”) e sua tendência universalizante e globalizante. 

Ainda segundo Beck, na sociedade de risco, a ciência passa a ocupar posição 
ambivalente, ora como mediadora da percepção dos riscos, ora como desencade-
adora deles. Neste último caso, no ímpeto de aumentar a produtividade, os riscos 
ecológicos tendem a ser negligenciados. Além disso, interesses políticos e econô-
micos podem moldar e influenciar a forma pela qual percebemos os riscos, para os 
quais também contribuem a especialização científica e a ênfase sobre a causalida-
de, ou seja, sobre a “pureza” científica, num tempo em que é impossível estabelecer 
uma relação clara e direta entre causas – e, daí, a responsabilidade – e efeitos. 

Em muitos casos – energia nuclear e organismos geneticamente modi-
ficados, por exemplo –, a ciência tem abolido a fronteira entre laboratório e 
sociedade, transformando a sociedade de risco numa “sociedade-laboratório”. 
Tudo isso propiciaria o que Beck chama de “irresponsabilidade organizada”, ou 
a “normalização do perigo”, em que as ameaças são produzidas, mas ninguém é 
responsável por elas, mesmo no âmbito do Estado do Bem-Estar Social. 

Em recente artigo publicado na mídia3, Sônia Hess, engenheira química e 
professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), relembra 
alguns dos riscos que a sociedade moderna criou para si própria nas últimas dé-
cadas, cujos efeitos maléficos só foram descobertos muitos anos após. Assim, por 
exemplo, na Exposição Mundial de Paris, realizada em 1937, no pavilhão da Es-
panha, havia uma fonte instalada no jardim, de onde jorrava mercúrio metálico. 
Naquela época, ainda não eram conhecidos os danos que esse metal, na sua forma 
solúvel, causa à saúde humana e aos ecossistemas, conforme evidenciado, cerca de 
duas décadas depois, na baía de Minamata, no Japão. Igualmente, a talidomida 

3 HESS, Sônia Corina. Ciências ocultas. Artigo publicado no Jornal Correio do Estado/MS, em 
10/11/08, p. 2a.
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foi banida do mercado apenas no início dos anos 1960, ao comprovar-se que a 
exposição de mulheres grávidas a esse medicamento havia sido responsável pelo 
nascimento de bebês com deformidades graves. 

Da mesma forma, de 1930 até 1990, os clorofluorcarbonos (CFCs) foram 
produtos industriais amplamente utilizados, em especial como gases de refrigera-
ção, até que a ciência demonstrou que eles têm participação ativa no processo de 
destruição da camada de ozônio. Em 1948, Paul Muller recebeu o Prêmio Nobel 
de Fisiologia por sua descoberta do DDT, um eficiente veneno de contato contra 
diversos insetos. Mas só depois de o DDT ter sido amplamente empregado é que, 
com a obra seminal de Rachel Carson (“Primavera Silenciosa”, de 1962), foram 
divulgados seus efeitos danosos sobre a saúde humana e os ecossistemas, que resul-
taram na proibição do seu uso, na maioria dos países, nas décadas de 1970/80. No 
Brasil, o DDT foi utilizado no combate a vetores até o final da década de 1990 e, 
hoje, funcionários que aplicaram esse inseticida, e por ele foram vitimados, ajuí-
zam ações judiciais contra a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 

Ao final do artigo, a autora ressalta que, dificilmente, a ciência consegue 
fazer com que os resultados de suas pesquisas resultem em medidas concretas, 
visando à proteção da saúde pública. Por exemplo, pesquisadores da Universi-
dade de São Paulo (USP) comprovaram, recentemente, que a queima da cana-
de-açúcar libera poluentes atmosféricos que causam severos problemas de saúde 
à população, e ainda que milhares de mortes poderiam ser evitadas se o diesel 
comercializado no Brasil contivesse teores de enxofre menores do que os hoje 
praticados. Apesar de todas as provas apresentadas, incluindo a descrição dos 
custos para o sistema público de saúde decorrentes de tais práticas, seus esforços 
renderam pouco avanço em defesa da população, pois tanto a proibição da quei-
ma da cana-de-açúcar quanto a redução dos teores de enxofre no diesel foram 
adiadas. Isso vem demonstrar, mais uma vez, quão desprotegida está a sociedade 
moderna dos riscos que produz.

Nicholas Georgescu-Roegen4, tomando por base as duas primeiras Leis da 
Termodinâmica, lembra que a produção e o desenvolvimento atuais estão fazen-
do uso dos recursos limitados disponíveis de baixa entropia à custa das futuras 
gerações. Assim, recursos naturais valiosos entram no processo econômico e re-
síduos sem nenhum valor dele saem, ou seja, matéria e energia de baixa entro-
pia são convertidas para um estado de alta entropia. Segundo o autor, mesmo 
se compreendermos o problema da entropia, poderemos não estar dispostos a 

4 GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. The entropy law and the economic problem. In: KRISH-
NAN, Rajaram et al. A survey of ecological economics. Washington, D.C.: Island Press, 1995.
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abandonar nosso estilo consumista atual, o que parece indicar que a humanida-
de está destinada a ter uma curta existência. 

Ainda segundo o autor, os processos econômicos, ao invés de fechados ou 
circulares, como a economia neoclássica os imaginava, têm uma evolução unidi-
recional e irrevogável rumo à entropia. Os economistas do início da Revolução 
Industrial não consideraram as restrições impostas pelo meio ambiente e, até 
hoje, alguns ainda acreditam que o problema da poluição pode ser resolvido pela 
não produção de resíduo ou pela reciclagem. Mas esta, mesmo quando viável, 
implica um custo entrópico maior que seus benefícios. Com o crescimento da 
população e a mecanização da agricultura, o que ocorre, em termos entrópicos, 
é a transferência cada vez maior da dependência da fonte solar para as terrestres, 
o que é totalmente antieconômico no longo prazo.

Em outro artigo5, Georgescu-Roegen também levanta a questão de que, com 
raríssimas exceções, todas as espécies, exceto a humana, usam somente meios 
endossomáticos, ou seja, que fazem parte do indivíduo desde nascença. Apenas 
o ser humano conseguiu, em dado tempo, transcender seus limites biológicos 
e incluir o uso de instrumentos exossomáticos, isto é, produzidos pelo homem, 
mas que não fazem parte de seu corpo. Essa evolução exossomática causou duas 
mudanças fundamentais e irrevogáveis: o conflito social irredutível que carac-
teriza a espécie humana e a dependência dela com relação a tais instrumentos 
exossomáticos, entre os quais os recursos minerais e energéticos. 

É por causa dessa dependência que a sobrevivência humana apresenta um 
problema inteiramente diferente do de outras espécies, que não é apenas bioló-
gico nem somente econômico, mas bioeconômico. Seus contornos dependem 
das múltiplas assimetrias que cercam as três fontes de baixa entropia que, segun-
do o autor, constituem a dotação humana na superfície da Terra: a energia livre 
(gratuita) recebida do Sol, e a energia livre e as estruturas materiais organizadas 
acumuladas nas entranhas da Terra, sendo que as duas últimas constituem as 
atuais fontes energéticas (petróleo, carvão mineral, gás natural etc.) e os recursos 
minerais (metálicos e não-metálicos). 

Mas as assimetrias entre a energia que vem do Sol e aquela disponível na 
Terra são muitas: o componente terrestre é um estoque, enquanto o solar é um 
fluxo; a baixa entropia material acessível é, de longe, o elemento mais crítico do 
ponto de vista bioeconômico; há uma diferença astronômica entre a dimensão 
do fluxo de energia solar e o tamanho dos estoques terrestres de energia livre; 

5 Idem. Selections from “Energy and economic myths”. In: KRISHNAN, Rajaram et al. A survey 
of ecological economics. Washington, D.C.: Island Press, 1995.
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estes estão disponíveis na Terra em forma concentrada, ao passo que a energia 
solar chega com intensidade baixa, razão pela qual seu aproveitamento pelo ho-
mem é ainda reduzido; mas ela, ao contrário das energias terrestres, não provoca 
poluição; por fim, todos os seres vivos terrestres dependem da luz solar, enquan-
to que apenas o homem faz uso dos recursos minerais e energéticos. 

3. Aquecimento global: símbolo do estilo de desenvolvimento atual
Como a vida hodierna necessita cada vez mais de energia, a tendência hu-

mana, nas últimas décadas, é de usar mais e mais os estoques minerais e energé-
ticos de baixa entropia concentrados no subsolo, em terra e na plataforma con-
tinental, chegando agora, nesta última, a seus níveis mais profundos, à camada 
do pré-sal. Todavia, as fontes energéticas fósseis, como o petróleo e o carvão 
mineral, “dão apenas uma safra” e tendem à exaustão. Além disso, o uso dessas 
fontes produz GEEs, como o dióxido de carbono (CO

2
), o óxido nitroso (N

2
0) 

e o metano (CH
4
), que provocam o aquecimento global e uma série de outros 

efeitos deletérios à vida no Planeta. O pior é que, a cada dia, constata-se que tais 
efeitos são mais graves e mais rápidos do que se supunha.

As pesquisas mais recentes indicam, por exemplo, que, se por volta de 
1750/1800, no início da Revolução Industrial, a concentração de CO

2
 na atmos-

fera era de 280 ppm (partes por milhão), em 2007 ela já alcançava 387 ppm, e 
continua subindo cada vez mais, agora a uma média de 2 ppm/ano; se a de N

2
0 

era de 270 ppb (partes por bilhão), hoje ela já ultrapassa 320 ppb; se a de CH
4
 era 

de 775 ppb, em 2005 ela já chegava 1.774 ppb. Os dados históricos das concen-
trações desses gases são obtidos mediante a análise de bolhas de ar em amostras de 
gelo retiradas em sondagens realizadas na Antártica e na Groenlândia. 

O expressivo aumento nas concentrações dos principais GEEs e os milhares 
de estudos analisados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima 
(IPCC), ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007, levam à conclusão que é ine-
quívoco o aquecimento global e, com 90% de certeza, que ele se deve às atividades 
humanas. O 4º Relatório de Avaliação do IPCC, divulgado em 20076, indica que 
o mundo terá de tomar medidas imediatas para frear essa tendência de aumento 
da temperatura e de maior ocorrência de eventos extremos, tais como secas e on-
das de calor, chuvas e enchentes, ventos fortes e ciclones etc. 

6 Os sumários executivos em português dos Grupos de Trabalho I (a base das ciências físicas), II (im-
pactos da mudança do clima, adaptação e vulnerabilidade) e III (mitigação da mudança do clima), 
divulgados no 1º semestre de 2008, estão disponíveis no site do Ministério de Ciência e Tecnologia 
(http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/3881.html
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Para avaliar o risco ambiental, os mais de dois mil especialistas do Painel dese-
nharam diferentes cenários, sendo que o pior deles indicava uma alta nas emissões 
de CO

2
 na atmosfera de 2,7% ao ano na atual década. Porém, dados recentemente 

publicados pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF)7 alertam que as mu-
danças climáticas são ainda mais rápidas e profundas do que se previa até agora: 
enquanto nos anos 1990 o aumento médio das emissões de GEEs era de cerca de 
1% ao ano (e mesmo assim já preocupava os cientistas), desde 2000, vem ocorren-
do um crescimento nas emissões de GEEs de 3,5% por ano.

Outro cenário alarmante é o de elevação dos oceanos. Os novos estudos 
mostram que o aumento do nível do mar, previsto pelo IPCC em 0,59 m no 
final do século XXI, poderá atingir o dobro dessa elevação. Além disso, a perda 
de cobertura de gelo nos polos é duas vezes maior na atual década do que nos 
anos 1990 e quatro vezes maior do que os registros de 1980. A elevação de tem-
peraturas já estaria gerando emissões de CH

4
, ainda mais preocupantes que as 

de CO
2
. Também haverá um notável aumento das secas, e o degelo do Oceano 

Ártico será uma realidade 30 anos antes do previsto. 
Os recentes estudos falam igualmente de um aumento no número e na in-

tensidade dos ciclones sobre as Ilhas Britânicas e o Mar do Norte, que se trans-
formarão em furacões e tempestades no oeste e no centro da Europa, enquanto 
as geleiras nos Alpes suíços continuarão desaparecendo. Apesar de os efeitos 
descritos se referirem basicamente ao Hemisfério Norte, são claras as contradi-
ções provocadas pelo aquecimento global, pois as nações historicamente menos 
responsáveis por ele (em especial, as populações pobres da África, Ásia, Oceania 
e América Latina) são justamente as mais vulneráveis e serão as mais atingidas 
por seus efeitos deletérios, agravado pelo fato de disporem de poucos recursos 
para as adaptações que se farão necessárias.

Conforme o Governo brasileiro (2007)8, a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) foi o caminho escolhido coleti-
vamente pela comunidade internacional para criar um regime de minimização 
das mudanças climáticas que fosse, ao mesmo tempo, eficiente no combate às 
causas do problema e equitativo na distribuição do ônus decorrente das medidas 
que devem ser tomadas para mitigá-lo, baseado no princípio das responsabilida-
des comuns, porém diferenciadas. 

7 Conforme o site http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2008/10/19/ult1809u16529.jhtm, consul-
ta em 27-29/10/08.

8 Contribuição do Brasil para evitar a mudança do clima. MRE/MCT/MMA/MME/MDEICE. 
2007, 43 p. (disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0018/18290.pdf, consulta em 27-
29/10/08).



56 Cadernos ASLEGIS | 35 • setembro/dezembro • 2008

O Protocolo de Quioto estabelece metas de limitação ou redução de emis-
sões para os países desenvolvidos relacionados no Anexo I, com média de redu-
ção de 5,2% em relação aos valores observados em 1990, sendo que os países 
em desenvolvimento não têm metas de redução de emissões de GEE. A própria 
Convenção reconhece que uma parcela das emissões globais originárias dos paí-
ses em desenvolvimento crescerá para que eles possam satisfazer suas necessida-
des sociais e econômicas. Em muitos desses países, as emissões podem aumentar 
em consequência das políticas de redução da pobreza, como, por exemplo, levar 
eletricidade às áreas rurais ou remotas. 

Além disso, é diferente a situação nos países desenvolvidos, que já satisfize-
ram as necessidades básicas das suas populações: em muitos deles, uma fonte im-
portante de emissões deve-se ao consumo supérfluo e não-sustentável. Deve-se 
ressaltar, contudo, que a CQNUMC não confere licença para poluir a nenhum 
país. Como as mudanças do clima são um problema global, a luta contra elas 
também deve ser global. O que muda é a natureza das obrigações nos diferentes 
países. O objetivo comum, contudo, é um futuro em que o desenvolvimento se 
baseie num baixo consumo de carbono. 

Desta forma, os governos nacionais e as atividades produtivas vêm sendo 
pressionados, em todo o mundo, a divulgarem seus balanços de emissões de 
gases de efeito estufa e a adotarem medidas de mitigação e de adaptação a esses 
efeitos. Segundo Irarrázabal (2006)9, alguns países europeus, tais como Finlân-
dia, Holanda, Suécia e Dinamarca, além das obrigações quantificadas de limita-
ção ou redução de emissões no primeiro período de compromisso do Protocolo 
de Quioto (2008-2012), já adotaram medidas fiscais para taxar as emissões de 
carbono das empresas, enquanto o Reino Unido também tem um tributo sobre 
mudanças climáticas endereçado ao setor produtivo. 

Já o Brasil não tem, pelo menos nesse primeiro período de compromisso, 
metas de limitação ou redução de emissões, mas o País vem buscando contribuir 
na luta contra as mudanças do clima. Há diversos programas governamentais 
com esse objetivo, tais como do álcool, biodiesel, fabricação de veículos flex fuel, 
controle de poluição por veículos automotores, geração de energia hidrelétri-
ca, carvão vegetal renovável, co-geração, outras fontes alternativas de energia, 
conservação de energia, reciclagem etc. O governo brasileiro também idealizou 
e incentiva o desenvolvimento de projetos no âmbito do Mecanismo de Desen-

9 IRARRÁZABAL, Ricardo. Mining and climate change: towards a strategy for the industry. Jour-
nal of Energy and Natural Resources Law, v. 24, nº 3, p. 403-422.
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volvimento Limpo (MDL), um dos três arranjos de compensação de redução de 
GEEs no âmbito do Protocolo de Quioto.

4. Aquecimento global: medidas de mitigação, efeitos  
e fontes energéticas alternativas

4.1. O que vem fazendo o Poder Público federal brasileiro
O Brasil destaca-se no cenário internacional por ter uma matriz energética 

“limpa” (em 2005, 44,5% da oferta interna de energia advinha de fontes renová-
veis, contra 13,1% da média mundial), com baixos níveis de emissões de GEEs 
por unidade de energia produzida ou consumida. As iniciativas em outros setores, 
como o combate ao desflorestamento, a introdução gradativa dos biocombustíveis 
e a melhoria da eficiência energética, também buscam reduzir – ou, pelo menos, 
não deixar aumentar muito – as emissões de GEEs no Brasil. Infelizmente, os des-
matamentos e as queimadas situam-se num patamar de controle ainda inaceitável, 
respondendo por mais da metade (55,4%) das emissões nacionais de GEEs em 
1994, cifra que sobe para 75% quando se considera apenas o CO

2
 10.

O governo brasileiro tem tomado outras iniciativas, ainda que tímidas, para 
mitigar o aquecimento global e seus efeitos. No ano 2000, por exemplo, foi cria-
do, pelo Decreto 3.515, o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC)11 
(há também alguns estaduais), composto por doze ministérios e outras autorida-
des governamentais, além de representantes da sociedade civil e do setor produ-
tivo, para conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão dos problemas 
decorrentes das mudanças do clima. 

O Governo brasileiro também divulgou o Inventário Nacional de Emissões 
de Gases de Efeito Estufa para o ano base de 199412, já bastante desatualiza-
do, portanto, mas que em breve receberá atualização. Também foi criada, em 
20/11/07, pela Portaria 728 do MCT, a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mu-
danças Climáticas Globais (Rede-Clima), cuja secretaria executiva é exercida 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com a finalidade, entre 
outras, de gerar e disseminar conhecimento e tecnologia sobre mudanças do cli-
ma, produzindo dados, informações e relatórios a respeito desse instigante tema. 
O conselho diretor da Rede-Clima foi instalado apenas em 25/04/08.

10 BRASIL/MCT/Coordenação-Geral de Mudanças Globais de Clima. Comunicação Inicial do 
Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Novembro de 2004.

11 Site http://www.forumclima.org.br/ 

12 Disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0004/4199.pdf, consulta em 27-29/10/08
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Cabe ainda citar o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), 
instituído pelo Decreto 6.263/07, que orientou a elaboração do Plano Nacional 
sobre Mudança do Clima, estruturado em quatro eixos temáticos: mitigação; 
vulnerabilidade, impacto e adaptação; pesquisa e desenvolvimento; e capaci-
tação e divulgação. Em seu art. 3º, o decreto estabeleceu as datas de 11/01/08 
para a apresentação de proposta preliminar dos objetivos gerais, princípios e 
diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima e de 30/04/08 para a 
elaboração da versão preliminar do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, 
sob a orientação do CIM. Enquanto a primeira foi apresentada em plenário na 
Câmara dos Deputados apenas no dia 10/06/08, na forma do Projeto de Lei 
3.535/08, o Plano foi submetido a consulta pública em 25/09/08. 

No âmbito do Poder Legislativo, o interesse pelo aquecimento global e mu-
danças climáticas aumentou consideravelmente desde a divulgação dos primei-
ros dados do 4º Relatório do IPCC, em fevereiro de 2007. O maior exemplo é o 
grande número de proposições em trâmite nas duas Casas Legislativas, além do 
já citado PL 3.535/08 (de autoria do Poder Executivo), que tratam de aspectos 
variados desses temas.13 

Dois conjuntos de proposições, de caráter mais genérico, devem ser men-
cionados. O primeiro é constituído pelo PL 261/07, de autoria do Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame, que dispõe sobre a Política Nacional de Mu-
danças Climáticas (PNMC) e cria o Fundo Nacional de Mudanças Climáti-
cas (FNMC), tendo apensado o PL 354/07, da Deputada Rita Camata, que 
“institui a Política Brasileira de Atenuação do Aquecimento Global e dá outras 
providências“. A primeira dessas proposições teve como ponto de partida o an-
terior PL 3.902/04, do Deputado Ronaldo Vasconcellos. Essas proposições fo-
ram aprovadas na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS) da Câmara dos Deputados em 28/11/07.

No segundo conjunto de proposições, encontra-se o PL 18/07, do Deputado 
Sarney Filho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de medidas, por parte 
do Poder Público, objetivando a redução das emissões dos gases responsáveis pelo 
efeito estufa. Em 10/03/08, por ato da Presidência, foi criada Comissão Especial 
para análise dessa matéria. A essa proposição foram apensadas as seguintes: PL 
479/07, do Deputado Fernando Gabeira, que estabelece a elaboração anual do in-
ventário brasileiro das emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros 
de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal; PL 759/07, 

13 Para obter as proposições em trâmite na Câmara dos Deputados, ver site http://www.camara.gov.
br/proposicoes
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do Deputado Professor Ruy Pauletti, que institui o Programa de Neutralização 
do Carbono no âmbito nacional, amenizando as emissões de carbono geradas por 
todos os órgãos de Poder Público; PL 1.378/07, da Deputada Rebecca Garcia, que 
dispõe sobre a redução da emissão de gases do efeito estufa no território nacional; 
PL 2.056/07, do Deputado Edson Duarte, que torna obrigatória a compensação 
pela emissão e consumo de carbono por parte das empresas que especifica, entre as 
quais “as que emitam ou consumam carbono ou outros gases de efeito estufa em 
quantidades superiores a 100.000 toneladas equivalentes de carbono por ano”; PL 
2.843/08, do Deputado Eudes Xavier, que torna obrigatória a informação sobre 
a neutralização da emissão de GEEs em produtos industrializados comercializa-
dos no Brasil; PL 3.258/08, de autoria das Deputadas Perpétua Almeida, Vanessa 
Grazziotin e Janete Capiberibe, que estabelece princípios e diretrizes para uma Po-
lítica Nacional de Mitigação e Adaptação a Mudanças Climáticas; e o já citado PL 
3.535/08, do Poder Executivo, que “institui a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima e dá outras providências”.

Também merece citação o PL 1.147/07, do Deputado Chico Alencar e ou-
tros, que se encontra apensado ao PL 3.729/04 (que trata do licenciamento 
ambiental) e determina a obrigatoriedade, para o licenciamento de obra ou ati-
vidade utilizadora de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras 
e empreendimentos capazes de causar degradação ambiental, da realização do 
balanço de emissões (assimilação e liberação) de GEEs. 

Como mencionado, há várias outras proposições relacionadas às mudanças 
climáticas, cuja citação aqui seria por demais cansativa, mas apenas as mencio-
nadas já dão uma idéia da relevância com que o assunto vem sendo tratado na 
atual legislatura. Também é preciso registrar que, além dos inúmeros seminários 
e audiências públicas realizados periodicamente no Congresso Nacional a res-
peito do tema, funcionou, de março de 2007 a junho de 2008, uma Comissão 
Mista Especial de Mudanças Climáticas, composta por 12 senadores e igual 
número de deputados federais, tendo como presidente o Deputado Eduardo 
Gomes (substituído pelo Deputado Ricardo Trípoli) e como relator o Senador 
Renato Casagrande, com a finalidade de “acompanhar, monitorar e fiscalizar as 
ações referentes às mudanças climáticas no Brasil”14. A Comissão votou o Rela-
tório Final em 18/6/08 e propôs prorrogação do prazo de seu funcionamento.

14 Documentação disponível no site http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComEs-
pecial.asp?com=1377
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4.2 O que vem fazendo a iniciativa privada: há alternativas para o petróleo? 
Se, como comentado, o Poder Público vem tomando algumas iniciativas, 

objetivando regular uma Política Nacional sobre Mudança do Clima e obri-
gar as grandes empresas a serem mais transparentes quanto às suas emissões de 
GEEs e a buscarem formas de minimizá-las, algumas destas, sob a vigilância 
também das organizações ambientalistas, da mídia, dos clientes e dos acionistas 
e entidades financiadoras, começam a realizar estudos e tornar públicos dados 
sobre suas emissões, adotando medidas práticas de redução dessas emissões e 
comprometendo-se a envidar novas pesquisas e maiores esforços para a obtenção 
de resultados em maior escala.

Num mundo cada vez mais restritivo ao uso de carbono, é importante que o se-
tor energético adote estratégias, o quanto antes, que incluam a realização de inventá-
rios de emissões e, com base no princípio do poluidor-pagador, medidas voluntárias 
de estabilização, redução e compensação de suas emissões de GEEs, incluindo a pes-
quisa de novas tecnologias. Quando for possível, ele poderá fazer uso de instrumen-
tos já existentes, tais como os incentivos governamentais para o desenvolvimento de 
tecnologias limpas, bem como os instrumentos de mercado, como o MDL, antes 
que medidas restritivas venham a ser impostas por marcos legais. 

Dadas as muitas incertezas que ainda pairam sobre o assunto, agir agora ou 
esperar a evolução dos acontecimentos será certamente um dilema para muitas 
empresas. Aquelas que partirem na dianteira terão, além de sua imagem asso-
ciada à responsabilidade social e ambiental, uma considerável vantagem compe-
titiva por serem as primeiras a desenvolver tecnologias limpas, que poderão ser 
vendidas para outras empresas, assim como as reduções de emissões de GEEs 
por elas propiciadas. Entre o investir agora, com planejamento e custos diluídos 
ao longo do tempo, e o ter de investir depois, por imposição normativa ou por 
pressão da sociedade e de outros agentes, poderá residir o diferencial entre as 
empresas que sobreviverão ao século XXI e aquelas que nele perecerão.

Entre as tecnologias que vêm sendo pesquisadas, destaca-se a captura de CO2
 

diretamente das fontes emissoras movidas a carvão mineral e a derivados de petró-
leo e seu armazenamento nas formações geológicas em sub-superfície ou no fundo 
dos oceanos, o processo de sequestro geológico chamado Carbon Capture and Sto-
rage (CCS). Trata-se, todavia, de tecnologia ainda em teste, não comprovada em 
escala industrial, cujo processo, além de muito dispendioso (gasta até um terço da 
energia produzida nas usinas energéticas), não elimina completamente as emissões 
de carbono. Além disso, importa considerável risco, uma vez que a segurança e 
permanência do armazenamento de CO

2
 não podem ser garantidas, e mesmo um 
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pequeno vazamento provocado por erros operacionais, terremotos etc. poderia 
prejudicar qualquer esforço de mitigação climática.

A despeito desses problemas, em novembro de 2008, o estado australiano 
de Victoria, que possui uma das maiores reservas de carvão linhito do mundo, 
aprovou legislação sobre o CCS que, a partir de 2010, permitirá o sequestro de 
GEEs de fontes emissoras, em especial das usinas produtoras de energia, e o ar-
mazenamento geológico em alto mar15. Com 80% da geração elétrica produzida a 
partir do carvão, o governo australiano já deixou claro em diversos relatórios que 
a tecnologia do CCS será fundamental para o país reduzir as emissões de GEEs. 
Todavia, essa atitude já sofreu críticas por parte de empresas petrolíferas, como a 
gigante Exxon Mobil, que criticou o excesso de esperança do governo australiano, 
afirmando que ainda não existem provas da eficiência dessa tecnologia.

Apesar de já existirem diversos projetos de CCS em andamento (patroci-
nados, por exemplo, pelas empresas Alcoa, Rio Tinto, BP, Anglo American e 
Shell), eles vêm sendo encarados com bastante ceticismo também pelo movi-
mento ambientalista internacional, a exemplo da organização Greenpeace16, que 
considera essa tecnologia ainda longe de produzir resultados economicamente 
viáveis (se é que um dia os produzirá) e apenas uma propaganda objetivando 
esverdear a imagem de uma fonte de energia irremediavelmente suja. Assim, 
considera-se que ainda é cedo para, por exemplo, atrelar a adoção dessa tecno-
logia ao licenciamento ambiental de atividades de geração de energia elétrica a 
óleo ou a carvão mineral no Brasil.

Aliás, a substituição do petróleo por outra fonte tradicional de energia, como 
o carvão mineral, também é desanimadora do ponto de vista da contribuição para 
o efeito estufa. Segundo o Journal of Mining17, o CO

2
 advindo do consumo de 

carvão mineral no mundo representa mais da metade das emissões globais desse 
gás, percentual esse que também vem crescendo muito nos últimos anos, chegan-
do próximo a dois terços em 2004. É por esse motivo que a mineração de carvão 
constitui uma fonte de preocupação mundo afora, tendo em vista não apenas os 
impactos ambientais locais que já produz e as crescentes restrições à continuidade 
de suas atividades, mas também os riscos adicionais que incorpora, agora também 
na dimensão global, à sobrevivência da espécie humana na Terra.

15 Conforme http://envolverde.ig.com.br/materia.php?cod=53757&edt=.

16 Conforme http://www.greenpeace.org/raw/content/usa/press-center/reports4/false-hope-why-
carbon-capture.pdf, consulta em 27-29/10/08. 

17 Disponível em http://www.mining-journal.com/Subscribers/Journal_Article.aspx?articleid=176
18&sectionid=26.
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Por essa razão, o movimento ambientalista está atento e pressionando por 
uma restrição cada vez maior sobre a produção e o consumo de carvão mineral. 
O Greenpeace, por exemplo, no relatório “O verdadeiro custo do carvão na 
China”, publicado no final de outubro de 2008, sugere o aumento dos impostos 
sobre o carvão como medida para reduzir as emissões de CO

2
, a poluição das 

águas, a destruição dos ecossistemas e as mortes naquele país, onde 70% da 
energia consumida provém do carvão mineral18. Segundo o estudo, o país paga 
um alto preço pelo carvão, uma conta que teria chegado, em 2007, a 7,1% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Para cada tonelada de carvão consumida na China 
em 2007, foram pagos 15 euros em danos ao meio ambiente, sem contar o custo 
da mudança climática. E reconhecer o verdadeiro preço do carvão incentivaria o 
desenvolvimento de energias mais limpas e sustentáveis.

O carvão mineral brasileiro tem poder calorífico relativamente baixo e alto 
teor de impurezas, ocorrendo apenas nos estados do Sul, em especial nas regiões 
de Candiota/RS, onde estão as maiores reservas, e Criciúma/SC, onde ocorre a 
maior exploração. Esta foi iniciada no final do século XIX sem nenhum controle 
ambiental, resultando na alteração da paisagem pela retirada da vegetação e pela 
deposição indiscriminada de material estéril e rejeitos piritosos (com minerais 
contendo enxofre), provocando a acidificação da água até valores de pH próxi-
mos a 2. Por volta de 85% do carvão é consumido na produção de termoeletrici-
dade, 6% na indústria cimenteira, 4% na indústria de papel celulose e os demais 
5% nas indústrias de cerâmica, de alimentos e secagem de grãos19.

Assim, além do passivo ambiental gerado, hoje apenas em parte recuperado, 
a continuidade de aproveitamento do carvão mineral como fonte de energia 
em tempos de mudanças climáticas e de riscos globais é motivo de preocupação 
não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Afinal, em termos de impactos 
ambientais, em especial quanto ao aquecimento global, o carvão mineral é um 
vilão ainda maior que o petróleo. Estimativas indicam que, se todo o consumo 
de carvão do mundo fosse substituído por gás natural, o setor energético redu-
ziria as emissões de CO

2
 pela metade.

Mas, se por um lado, a exploração de carvão mineral está sob crescente ame-
aça, por outro a de minerais radioativos, embora igualmente com reservas finitas, 
poderá sofrer um novo impulso, em razão de a energia nuclear não ser emissora 
de GEEs. Todavia, ela também sofre restrições de natureza econômica (é mais cara 
do que a advinda do petróleo e do carvão mineral), política (pela possibilidade de 

18 Conforme http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/?id=41575, consulta em 27-29/10/08.

19 Conforme http://www.cprm.gov.br/coluna/carvaomineral0.html, consulta em 27-29/10/08.
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cair em mãos terroristas) e ambiental (em razão de eventuais acidentes nucleares 
e de não se ter encontrado uma solução definitiva para a destinação dos rejeitos 
radioativos), limitações essas que representam riscos consideráveis.

Interessante observar que a restrição ao uso da energia nuclear, a despeito de 
todos os riscos que representa, não é mais unanimidade nem mesmo no seio do 
movimento ambientalista20. O famoso cientista James Lovelock, o pai da hipóte-
se de que a Terra é um organismo vivo, ao qual denominou “Gaia” – e, que, por 
isso, tornou-se um dos ícones dos ambientalistas –, depois de afirmar categori-
camente que as mudanças climáticas são uma ameaça maior que o terrorismo e 
também o maior perigo já enfrentado pela civilização, assegurou, com a mesma 
convicção, que a única forma de enfrentar com eficácia o problema é substituir 
imediatamente a energia de fontes fósseis (petróleo, gás natural, carvão mineral) 
pela energia nuclear, pois não haveria chance de as fontes renováveis – ventos, 
marés e hidrelétricas – proverem a energia necessária em tempo hábil. 

Conforme o mesmo artigo, a fiscalização das 18 unidades nucleares e das 
cerca de 2.400 instalações licenciadas para atuar com material nuclear no País é 
feita “na medida do possível”, devido ao déficit de 40% no quadro de funcioná-
rios. Ou seja, na prática21, os resíduos estão espalhados, com pouco ou nenhum 
controle. Nas usinas Angra 1 e 2, o lixo nuclear é mantido em contêineres ou 
piscinas na própria usina, por falta de destinação final aprovada. E agora já estão 
em planejamento Angra 3 e outras. Em Poços de Caldas, município situado em 
Minas Gerais, quase na divisa com São Paulo, as Indústrias Nucleares do Brasil 
(INB) mantêm desativada, desde 1995, uma unidade de extração de concentra-
do de urânio numa área de 1.500 hectares. 

O Complexo Industrial de Poços de Caldas, que já contou com 2.800 tra-
balhadores durante os 14 anos em que operou, até ser considerado economi-
camente inviável, tem atualmente menos de 100 funcionários. A antiga mina 
recebe 3 mil visitantes por ano, entre estudantes e técnicos, e necessita de acom-
panhamento ambiental constante. Ali se encontra a maior quantidade de ma-
terial radioativo do Brasil, segundo relatório da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (Cnen). Cinco galpões e duas piscinas de concreto servem como esto-
que intermediário para aproximadamente 15.000 toneladas de rejeitos radioati-
vos, como o mesotório (mistura de sulfatos de bário e rádio, sulfeto de chumbo, 

20 Conforme artigo do jornalista Washington Novaes, publicado no Estado de São Paulo de 
11/06/04.

21 Conforme também a reportagem publicada na revista Época de 20/07/04.
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carvão ativo e água) e a chamada torta II (hidróxido bruto de tório, contendo 
urânio), resultante do beneficiamento de areia monazítica.

No âmbito nacional22, foi bastante divulgado o acidente ocorrido em Goiânia, 
em setembro de 1987, quando catadores de papel violaram uma cápsula de césio 
137 de um aparelho de radioterapia. Segundo nota técnica da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa), datada de 19/12/01, até então 621 pessoas já tinham sido 
“caracterizadas como expostas” ao césio 137, das quais 104 foram vítimas diretas 
(sendo que quatro morreram) do acidente e outras 517 sofreram exposição pos-
terior. Um aspecto interessante da mesma notícia revela que, em 2001, especia-
listas localizaram duas goiabeiras com índices acima do considerado normal para 
plantas. Isso significa que o césio contaminou a árvore quando do acidente e, ao 
percorrê-la pela seiva, foi-se depositando até chegar às folhas. Esse fato é mais uma 
demonstração cabal dos riscos a que a sociedade moderna está exposta.

No âmbito mundial, ganhou relevo, entre outros, o acidente nuclear de Cher-
nobyl, ocorrido em abril de 1986, que levou à evacuação num raio de 30 km ao re-
dor da usina e ao reassentamento de 350 mil pessoas na Rússia, Belarus e Ucrânia. 
O último relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o acidente23 
calcula que 56 pessoas morreram em conseqüência direta do acidente e cerca de 
4 mil foram ou serão vítimas de câncer. Trabalhadores da usina e do controle de 
danos morreram devido à radiação, e crianças, por câncer de tireóide causado pelo 
lançamento de iodo 131 no ambiente. Nas áreas mais próximas ao reator, árvores 
e animais foram mortos pela radiação. A história de Chernobyl, um dos piores 
desastres ambientais, continua alimentando o imaginário que vislumbra desertos 
radioativos como resultado inevitável do uso dessa energia.

A despeito desse acidente, e levando-se em consideração a produção total de 
energia elétrica no mundo, a participação da energia nuclear saltou de 0,1% para 
17% em 30 anos24, sendo que a geração dessa energia deverá crescer mais 20% 
até 2025. Segundo a Associação Nuclear Mundial (World Nuclear Association – 
WNA)25, no mundo, existem 435 usinas nucleares em operação, outras 28 estão 
em construção e 64 são planejadas. A França tem quase 80% de sua energia gerada 

22 Conforme www.anovademocracia.com.br/index.php/Cesio-137-ainda-faz-vitimas-em-Goiania.
html, consulta em 27-29/10/08.

23 Conforme o artigo “Lições de Chernobyl”, publicado em 24/04/06 no site de O ECO

24 Conforme o site www.comciencia.br/reportagens/nuclear/nuclear02.htm, consulta em 27-
29/10/08.

25 Conforme o site http://72.14.205.104/custom?q=cache:RDL_l0OKhbUJ:www.mineweb.com/
mineweb/view/mineweb/en/page38%3Foid%3D18627%26sn%3DDetail+climate+change&hl=en
&ct=clnk&cd=39&client=pub-4969704311020562, consulta em 27-29/10/08.
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por 56 reatores nucleares, e o Japão, 30%. O Brasil detém a sexta maior reserva 
de urânio do Planeta26 (309 mil toneladas, ou 7% das reservas mundiais de 4,41 
milhões t), atrás apenas do Cazaquistão (957 mil t), Austrália (910 mil t), África 
do Sul (369 mil t), Estados Unidos (355 mil t) e Canadá (332 mil t). 

Assim, dados os óbices ambientais e outros existentes à utilização de carvão 
mineral e de minerais radioativos, as opções ao uso de derivados de petróleo (que, 
por certo, não deixarão de ser usados, pelo menos até 2050) voltam-se para a 
energia hidrelétrica e as energias renováveis. No primeiro caso, apesar de a maioria 
das usinas hidrelétricas brasileiras ser relativamente “limpa”, a expansão do sistema 
pode reduzir a atual capacidade de gerar energia sem emitir muitos GEEs, ao se 
levar em conta que o grande potencial hidrelétrico brasileiro está na Amazônia. 
Isso ocorre, porque parte dos GEEs emitidos por uma represa advém da vegetação 
submersa, que, no caso desse bioma, em geral é bem exuberante. Alguns estudos27 
indicam que a Floresta Amazônica possui, em média, de 250 a 400 t de fitomassa 
por hectare, enquanto no Cerrado esse número cai para 33 t.

Estudo publicado em 2002 pela Eletrobrás28 conclui que “a energia hidre-
létrica não é uma fonte isenta de emissões atmosféricas, tal qual se afirmava em 
estudos ambientais da década de 70 e 80. O reservatório de uma hidrelétrica 
emite gases de origem biogênica, tais como o CO

2
 e o CH

4
. Porém, os estudos 

comparados de emissão de gases da superfície do reservatório com as emissões 
de tecnologias de geração termelétrica mostram que, na maioria dos casos ana-
lisados, as hidrelétricas apresentaram resultados melhores, demonstrando que, 
em termos comparativos, são uma solução viável de abatimento das emissões na 
geração de energia elétrica.” 

De outra forma, entre os reservatórios analisados, o estudo constatou que 
as emissões em áreas com vegetação diferente – como a da Floresta Amazôni-
ca, da Caatinga ou do Cerrado – não foram muito diferentes entre si, além de 
ser relativamente baixa a correlação entre as emissões e a idade do reservatório. 
Como causa possível para isso, citou-se o fato de as emissões serem devidas não 
só à decomposição do estoque de biomassa terrestre preexistente, mas também 

26 Conforme artigo publicado na Gazeta Mercantil de 17/03/08 (disponível em www.infoener.iee.
usp.br/infoener/hemeroteca/imagens/112138.html, consulta em 27-29/10/08).

27 Conforme o site http://74.125.45.104/search?q=cache:-_ga3jZpd2kJ:www1.folha.uol.com.br/
folha/ciencia/ult306u16374.shtml+%22expans%C3%A3o+da+matriz+hidrel%C3%A9trica%22+
Amaz%C3%B4nia&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=2&gl=br, consulta em 27-29/10/08.

28 ELETROBRÁS. Emissões de dióxido de carbono e de metano pelos reservatórios hidrelétricos brasi-
leiros: relatório final / Centrais Elétricas Brasileiras S.A., coordenado por Luiz Pinguelli Rosa. Rio de 
Janeiro: Eletrobrás, 2000, 95 p.
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à da matéria orgânica da bacia de drenagem a montante e da matéria orgânica 
internamente produzida no lago. 

Ainda que os resultados da energia hidrelétrica sejam aparentemente favorá-
veis a ela, em termos de emissão de GEEs, comparativamente a uma usina terme-
létrica, a inundação de grandes áreas, especialmente em regiões de floresta, como 
a Amazônia, adicionada ao desmatamento necessário à implantação do canteiro 
de obras, das vias de acesso e, posteriormente, das linhas de transmissão, provoca 
efeitos negativos não apenas na riqueza biológica, mas também nas populações 
ribeirinhas, indígenas, quilombolas etc. eventualmente residentes nas proximida-
des. Esses impactos, além das consequências pela interrupção do fluxo natural do 
rio, especialmente sobre a fauna aquática, não são de forma alguma desprezíveis e 
devem ser considerados quando do licenciamento do empreendimento.

Com relação às energias renováveis, outro estudo do Greenpeace29, apre-
sentado no final de outubro de 2008, indica que o investimento maciço nelas 
poderia ensejar uma indústria com faturamento anual de 360 bilhões de dóla-
res, que forneceria metade da eletricidade mundial e permitiria economizar, no 
futuro, 18 trilhões de dólares em gastos de petróleo, além de proteger o clima. 
O mercado mundial de energias renováveis pode aumentar de tal forma que, 
antes de 2050, já teria o tamanho da indústria fóssil de hoje. Atualmente, o 
mercado de energias renováveis tem um valor de 70 bilhões de dólares e duplica 
seu tamanho a cada três anos. Segundo o estudo, não há barreiras técnicas para 
esse desenvolvimento, apenas políticas, pois algumas energias renováveis, como 
a eólica, já estão em condições de competir com as energias convencionais. 

Ainda de acordo com o estudo, tecnologias de energias renováveis variam en-
tre si em termos de desenvolvimento técnico e competitividade econômica, mas 
há um leque de opções cada vez mais atrativas. As fontes de energia renovável 
incluem vento, biomassa, painéis fotovoltaicos, solar para aquecimento de água, 
geotérmica, oceânica e hidrelétrica. Em comum, há duas características: a pro-
dução de pouco ou nenhum GEE e o emprego de fontes naturais virtualmente 
inesgotáveis. Um exemplo é a energia solar, que ainda carece de investimentos em 
tecnologia, mas cuja expectativa de uso (na forma de telhados solares, por exem-
plo) logo constará entre as reivindicações da sociedade civil, que cada vez mais se 
preocupa com sua qualidade de vida, principalmente nas áreas urbanas. 

Com relação aos biocombustíveis, em especial o etanol e o biodiesel, subs-
titutos naturais dos dois mais importantes derivados do petróleo, a gasolina e o 

29 Disponível em http://www.greenpeace.org/raw/content/brasil/documentos/energia/sumario-
executivo-r-evolu-o.pdf, consulta em 27-29/10/08.
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óleo diesel, respectivamente (que abastecem a maior parte da frota brasileira de 
veículos leves e pesados), essa substituição já se vem processando gradativamente, 
com ganhos ambientais sobretudo nas condições atmosféricas das áreas urbanas. 
Infelizmente, contudo, não há apenas boas notícias, há também perdas de nature-
za socioambiental, conforme estudos recentes específicos sobre o etanol, entre os 
quais o divulgado em novembro de 2008 pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
e a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, que faz uma análise dos impactos 
sociais e ambientais da expansão do monocultivo da cana-de-açúcar na Amazônia 
e no Cerrado, detalhando esse avanço em onze estados brasileiros.30 

No estudo, são citados dados sobre as novas usinas de etanol instaladas na 
região, os projetos de infraestrutura e os incentivos fiscais concedidos pelos go-
vernos estaduais. Ele também traz informações sobre violações de direitos traba-
lhistas, casos de trabalho escravo, mortes de trabalhadores e impactos na saúde 
dos canavieiros e da população. Em relação aos impactos ambientais, o relatório 
sistematiza estudos recentes sobre os efeitos poluidores dos monocultivos e a 
destruição da biodiversidade, dos solos e das fontes de água, que demonstram 
que a expansão de monocultivos pode mesmo representar um risco maior para 
o aquecimento global do que as emissões de carbono provenientes de combustí-
veis fósseis. O aumento da pressão sobre a fronteira agrícola da Amazônia e do 
Cerrado tende a aprofundar esse problema. 

Nos estados onde a expansão da cana está mais concentrada (São Paulo, 
Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais – na região do Triângulo Mineiro 
–, Goiás e Mato Grosso), vem-se reduzindo a área de produção de alimentos, 
levando ao aumento de seus preços, colocando em risco a segurança alimentar 
e provocando um deslocamento da pecuária em direção à Amazônia. A não ser 
com ganhos de produtividade obtidos a partir do avanço tecnológico na agro-
pecuária, que não ocorrem de uma hora para outra, toda essa dinâmica acaba 
resultando em aumento do desmatamento. Trata-se, no fundo, de questões mais 
relacionadas ao modelo de desenvolvimento que se quer para o País e de garan-
tir as salvaguardas ambientais e sociais necessárias, qualquer que seja a fonte de 
energia utilizada.

30 Disponível em www.cptnac.com.br/pub/publicacoes/f0557ab0e850048922e143f615076ebb.
pdf, consulta em 17/11/08.
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5. A exploração de petróleo: até quando será inevitável?
Com relação à produção de petróleo no Brasil, ela tem crescido muito desde 

a criação da Petrobras (pela Lei 2.004/53) e gerado recursos adicionais, que vêm 
sendo destinados aos estados e, sobretudo, aos municípios produtores. A “Lei 
do Petróleo” (9.478/97), entre outras mudanças, ampliou de 5% para 10%, 
sobre valor bruto da produção, os royalties pagos pela exploração de petróleo. 
Não obstante, conforme Silva (no prelo)31, há indícios de que a aplicação de tais 
recursos não tem sido feita com eficiência. O autor menciona algumas notícias 
e estudos, que apontam que os municípios que mais recebem royalties não se 
destacam na comparação com os demais, não logram aumentar de forma signifi-
cativa a qualidade de seus indicadores sociais e alguns até apresentam, em média, 
taxas de crescimento menores que os não contemplados por essas receitas. 

É verdade que as reservas globais de petróleo garantem o abastecimento 
mundial por, no mínimo, quatro décadas, considerados os níveis atuais de con-
sumo. Já as descobertas efetuadas no pré-sal poderão agregar, talvez, até 40-50 
bilhões de barris às reservas atualmente comprovadas (cerca de 15 bilhões de 
barris), com risco exploratório tendendo a zero32. Todavia, que outros riscos 
tal exploração poderá esconder, além daqueles já esperados com o aumento do 
consumo desse combustível fóssil? Que garantia se tem de que, ao se explorar, 
transportar, beneficiar e armazenar uma maior quantidade de petróleo e seus 
derivados, não se verificarão acidentes em maior número e grau de impacto?

É fato que, caso tais jazidas não tivessem sido descobertas, a oferta mais escassa 
do produto no futuro faria com que os preços do petróleo se elevassem, viabilizan-
do outras grandes jazidas, aqui mesmo no Brasil e no exterior, com todos os riscos 
inerentes à sua exploração. Também é fato que elas poderão propiciar significativo 
impacto social positivo quanto à geração de emprego e renda e à compensação 
financeira. Assim, embora tais descobertas sejam alvissareiras, ainda mais com a 
expectativa da existência também de gás natural (que, registre-se, produz menor 
impacto ambiental que o petróleo e reduz nossa dependência em relação ao poli-
ticamente arriscado gás boliviano), elas não podem servir como desestímulo aos 
investimentos em fontes renováveis, que produzem menores riscos e impactos so-
cioambientais, propiciando também ganhos sociais notáveis. 

31 SILVA, Eduardo Fernandez. Encontramos o petróleo no pré-sal: e agora? Câmara dos Deputados, 
Consultoria Legislativa (no prelo).

32 LIMA, Paulo César Ribeiro. Um novo marco legal para pesquisa e lavra das jazidas brasileiras de 
petróleo e gás natural. Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, agosto/2008, 14 p.
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É de lembrar que, enquanto os custos de produção de energias renováveis 
permanecerão caindo, devido aos avanços tecnológicos, aqueles referentes aos 
combustíveis fósseis continuarão subindo, como no caso das reservas do pré-
sal, cuja exploração, segundo estimativas dos especialistas, poderá necessitar de 
recursos de até US$600 bilhões. A questão é que esse montante não está dispo-
nível para investimento em fontes limpas, razão pela qual, devido unicamente 
aos GEEs emitidos pelo consumo do petróleo, é justo que uma parte da receita 
dos royalties advindos do pré-sal, caso se mostre realmente viável, seja destinada 
a um fundo de apoio às energias renováveis, e não só de etanol e biodiesel, que 
já constituem “parte do negócio” da Petrobras. 

Outra opção que se impõe é a aplicação de parte dos recursos na conserva-
ção de florestas e de outros ecossistemas naturais, devido aos serviços ambientais 
que eles prestam, dando caráter prático ao desmatamento evitado, bem como 
na recuperação de áreas degradadas, em razão do sequestro de carbono efetuado 
diretamente pela vegetação em crescimento, entre outros inúmeros efeitos posi-
tivos, ou ainda em projetos de “commodities ambientais”33 (mercadorias origi-
nadas de recursos naturais padronizadas para compra e venda, tais como água, 
energia, madeira, biodiversidade, reciclagem, emissão de poluentes e minério, 
produzidas de forma sustentável, em processos que não geram externalidades 
negativas nem comprometem o potencial de recuperação do ambiente). 

A aplicação de recursos com essas finalidades justifica-se pelo fato de as 
emissões de GEEs ocasionadas pelo uso de combustíveis fósseis, juntamente 
com as mudanças no uso do solo, constituírem o maior componente da pegada 
ecológica da humanidade, realçando o principal risco que corre o nosso Planeta: 
as mudanças climáticas. Como se sabe, a pegada ecológica é definida como a 
área necessária para produzir os recursos que utilizamos e absorver as emissões 
de carbono, sendo expressa em hectares de terra ou mar produtivo no mundo. 
A esse respeito, é de registrar o que consta no relatório Planeta Vivo 200834, da 
Rede WWF, publicado a cada dois anos desde 1998, que delineia o quadro dos 
recursos naturais e do impacto exercido pelas atividades humanas.

Esse relatório está baseado em dois indicadores: o Índice Planeta Vivo, que 
reflete a saúde dos ecossistemas do Planeta, e a pegada ecológica, que mostra a 
extensão da demanda humana nos ecossistemas. Segundo o relatório, a recente 

33 Conforme o site http://74.125.45.104/search?q=cache:-DQmKJg30n4J:www.ambientebrasil.
com.br/composer.php3%3Fbase%3D./gestao/index.html%26conteudo%3D./gestao/commodities.
html+%22commodities+ambientais+s%C3%A3o%22&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1&gl=br

34 Disponível em http://www.wwf.org.br/informacoes/especiais/relatorio_planeta_vivo_2008/in-
dex.cfm, consulta em 27-29/10/08.
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crise financeira mundial constitui um alerta grave para as consequências de 
se viver com padrões de consumo insustentáveis, mas a atual crise financeira 
torna-se menor se comparada à ameaça da quebra do crédito ecológico, que 
ocorre quando a demanda por recursos naturais (pegada ecológica) é maior 
que a biocapacidade (quantidade de área biologicamente produtiva – zona de 
cultivo, pasto, floresta e pesca – disponível para atender às necessidades dos 
seres humanos) do Planeta ou de um país. 

Assim, independentemente de morarmos na zona rural ou em uma grande 
cidade, os meios que temos para ganhar a vida, e até mesmo nossas próprias 
vidas, dependem dos serviços fornecidos pelos ecossistemas naturais da Terra. 
Mas o relatório Planeta Vivo 2008 revela que consumimos de forma excessiva 
os recursos naturais – que são a base dos serviços ambientais –, e o fazemos mais 
rapidamente do que eles podem ser repostos. Da mesma forma que a gastança 
imprudente (aliada à concessão indiscriminada de crédito) ocasionou a atual 
crise econômica, o consumo imprudente está exaurindo o capital natural do 
mundo e colocando em risco nossa prosperidade futura. 

Hoje, o que se constata é que a Terra já perdeu, em pouco mais de um 
quarto de século, quase um terço de sua riqueza biológica e recursos, enquanto 
a pegada ecológica global já excede em cerca de 30% a capacidade de rege-
neração do mundo. Em termos numéricos, a área necessária chegou a 2,7 
hectares globais por pessoa, enquanto a área disponível hoje, per capita, é de 
apenas 2,1 hectares. De acordo com o relatório, se nossa demanda continuar 
nesse mesmo ritmo, em meados de 2030 serão necessários dois planetas para 
manter nosso estilo de vida. Assim, o desmoronamento do crédito ecológico 
é um desafio mundial. 

O relatório Planeta Vivo 2008 mostra, ainda, que mais de 75% da po-
pulação mundial vive em nações que são devedoras ecológicas, pois seu nível 
de consumo nacional superou a biocapacidade do país. Assim, a maioria des-
sas nações está sustentando seu atual estilo de vida e crescimento econômico 
por meio da retirada cada vez maior do capital ecológico de outras partes do 
mundo. Os EUA e a China, por exemplo, possuem as maiores pegadas na-
cionais, cada um totalizando em torno de 21% da biocapacidade global. Mas 
cada cidadão norte-americano demanda uma média de 9,4 hectares (ou quase 
4,5 planetas, se a população mundial tivesse os mesmos padrões de consumo 
deles), enquanto os cidadãos chineses usam uma média de 2,1 hectares do 
mundo por pessoa (um planeta).

E é num mundo como esse, fadado ao aquecimento global e a todos os seus 
efeitos deletérios, que a eventual exploração de novas jazidas de um recurso 
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energético fóssil vem-se agregar, trazendo consigo nova contribuição à insusten-
tabilidade ambiental global e riscos de natureza e magnitude diferenciadas, dos 
quais apenas alguns são previsíveis e podem ser minimizados. É certo, por exem-
plo, que a intensificação da exploração de petróleo na costa brasileira propiciada 
pelas reservas do pré-sal aumentará o risco de acidentes com derramamento de 
óleo, seja na exploração, seja no transporte, onde ocorre o maior número de 
acidentes, agravado pela prática ilegal da “limpeza de tanque”35.

As novas variáveis esperadas na exploração das jazidas do pré-sal, tais como 
a maior presença de CO

2
 (gás corrosivo), principalmente na produção, a utiliza-

ção de desvio nos poços na zona do pós-sal, a existência de mais altas pressões, 
mesmo nas linhas e risers, a maior distância de exploração em relação à costa, a 
necessidade de dutos mais longos, com isolamento ou aquecimento para impe-
dir a cristalização do óleo, bem como de plataformas de transbordo ou, mesmo, 
de verdadeiras “cidades flutuantes” entre as zonas de extração e a costa etc. Todos 
esses fatores, entre outros, certamente implicarão riscos adicionais à expansão de 
uma das poucas atividades para a qual é obrigatória a realização de auditorias 
ambientais, nos termos da legislação ambiental vigente36.

Além disso, a expansão da necessária infra-estrutura para outras áreas ao 
longo da costa, tanto em terra quanto no mar, poderá levar a sobreposições, 
ainda que parciais, com outras atividades econômicas, sociais e de lazer ali de-
senvolvidas, tais como a pesca de subsistência, comercial e esportiva e o turismo. 
Também serão inevitáveis as interferências com ecossistemas de extrema sensi-
bilidade e importância ambiental, tais como corais e manguezais, verdadeiros 
berçários da vida, bem como com unidades de conservação marinhas, tal como 
sucedido com o Arquipélago de Abrolhos, área de reprodução de espécies em 
extinção, como a baleia jubarte, que acabou levando à exclusão de alguns blocos 
exploratórios em rodadas licitatórias anteriores.

O princípio da prevenção também deverá ser aplicado a outras interferências 
previsíveis, que serão prognosticadas no âmbito do licenciamento ambiental. A 
grande dificuldade será dar cunho prático ao princípio da precaução, com relação 
àqueles impactos não previsíveis ou com magnitude desconhecida, tais como os 
provocados pelo aumento da poluição sonora produzida pelo homem37. Há ainda 
muita incerteza quanto aos eventuais efeitos produzidos nos animais marinhos, 

35 CARDOSO, Luiz Cláudio. Petróleo: do poço ao posto. Qualitymark: Rio de Janeiro, 2005.

36 Resolução 306/02 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

37 Conforme o site http://www.portaldomeioambiente.org.br/noticias/2008/dezembro/05/7.asp, 
consulta em 05/12/08.



72 Cadernos ASLEGIS | 35 • setembro/dezembro • 2008

sobretudo mamíferos, como as baleias e os golfinhos, que usam sons para se 
comunicar e podem perder seu senso de orientação em virtude da cacofonia 
marinha produzida pelas atividades antrópicas.

Assim, a análise de risco dessa atividade e de todos os impactos socioam-
bientais que poderá provocar deverá ser incluída no âmbito de seu licenciamen-
to ambiental. Uma vez que o uso desse instrumento de controle vem ocorrendo 
tradicionalmente segundo projetos individuais, o grande desafio será instituir 
um licenciamento ambiental regional, em que a avaliação de impacto esteja as-
sociada à licitação dos blocos exploratórios, com visão de quatro a cinco anos38. 
Deverão ser contempladas todas as etapas da cadeia produtiva, incluindo explo-
ração, transporte, beneficiamento, armazenamento e, finalmente, consumo de 
uma quantidade muito maior de petróleo a partir da exploração das jazidas do 
pré-sal, conforme algumas normas já existentes e outras ora propostas.

6. Danos ambientais da indústria do petróleo: prevenção, reparação e 
compensação

A legislação ambiental vigente relativa à obrigatoriedade de licenciamento 
ambiental de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais 
ou causadores de poluição ou degradação ambiental tem como base o inciso 
IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal e o art. 10 da Lei 6.938/81 
(Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e seu decreto regulamentador 
(99.274/90). Os procedimentos do licenciamento ambiental, incluindo os es-
tudos pertinentes (o mais conhecido dos quais é o estudo prévio de impacto 
ambiental e respectivo relatório – EIA/Rima), estão estatuídos nas Resoluções 
001/86 e 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), bem 
como em normas estaduais, do Distrito Federal e até algumas municipais. 

Já as normas específicas para a indústria do petróleo e gás natural incluem 
as Resoluções do Conama: 23/94 (licenciamento de atividades relacionadas à 
exploração e lavra de combustíveis líquidos e gás natural), 306/02, alterada pela 
381/06 (requisitos mínimos e termo de referência para a realização de audito-
rias ambientais, objetivando avaliar os sistemas de gestão e controle ambiental 
nos portos organizados e instalações portuárias, plataformas e suas instalações 
de apoio e refinarias), 350/04 (licenciamento de atividades de aquisição de da-
dos sísmicos marítimos e em zonas de transição), 393/07 (descarte contínuo de 
água de processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo e gás 

38 Segundo Izabella Teixeira, secretária-executiva do Ministério do Meio Ambiente (MMA), por 
ocasião do 4º Fórum Senado Debate Brasil “Nova Fronteira do Petróleo: os Desafios do Pré-Sal”, 
ocorrido na Interlegis/Senado Federal, em Brasília, nos dias 03-04/12/08.
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natural) e 398/08 (conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para 
incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados em 
portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, 
plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes 
náuticos e instalações similares).

Tais normas objetivam, basicamente, diagnosticar o quadro ambiental da 
área de implantação do empreendimento, prognosticar os impactos e propor 
medidas mitigadoras e compensatórias. Busca-se, ainda, prevenir acidentes, 
como o ocorrido em 18/01/00 na baía da Guanabara, ocasião em que mais de 
um milhão de litros de óleo cru vazaram do oleoduto que leva à refinaria de 
Duque de Caxias. À época, a mancha de óleo estendeu-se por uma faixa supe-
rior a 50 km2, atingindo o manguezal da área de proteção ambiental (APA) de 
Guapimirim, praias banhadas pela baía da Guanabara e inúmeras espécies da 
fauna e da flora, além de provocar graves prejuízos de ordem social e econômica 
às comunidades locais, que tiravam seu sustento de atividades tais como a pesca 
e o turismo. Esse acidente deu origem à Resolução Conama 265/00, para pro-
vidências específicas.

Em nível internacional, cabe lembrar o acidente ocorrido com o petroleiro 
Exxon Valdez, em 24/03/89, no litoral do Alasca, ao bater num recife39. Com o 
rompimento do casco, cerca de 11 milhões de galões de óleo foram derramados 
no mar, e a área atingida chegou a 1.200 km2. O fator agravante foi que esse aci-
dente ocorreu em águas remotas, que abrigavam rica vida selvagem. Milhares de 
animais foram mortos, entre os quais cerca de 250 mil aves marinhas e 2,8 mil 
lontras. O custo de limpeza ficou em torno de US$ 2,1 bilhões (segundo outras 
fontes, ele teria excedido US$ 5 bilhões), e as áreas ao longo da costa atingidas 
pelo derramamento ainda estão contaminadas com óleo abaixo da superfície. 
Estudos realizados 17 anos após o acidente indicam que o derramamento ainda 
ameaça a vida selvagem no Alasca40.

Mas esse é apenas um – talvez, o mais grave – dos milhares de derramamen-
tos de óleo já registrados em todo o mundo, que levaram alguns países a adotar 
medidas restritivas à atividade. Os Estados Unidos, por exemplo, impuseram 
uma moratória à exploração marítima de petróleo e gás no seu litoral, iniciada 
na costa da Califórnia, em 1981, após uma série de derramamentos de óleo que 

39 Conforme o site http://74.125.45.104/search?q=cache:xG4FtX9nJWIJ:www.discoverybrasil.com/na-
vios/emergencias_desastres/derramamento_exxon_valdez/index.shtml+%22Exxon+Valdez%22&hl=pt-
BR&ct=clnk&cd=1&gl=br, consulta em 27-29/10/08.

40 Conforme o site http://74.125.45.104/search?q=cache:THNuIKhI7JEJ:noticias.terra.com.br/ciencia/
interna/0,,OI1007503-EI299,00.html+%22Exxon+Valdez%22&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=2&gl=br
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poluíram as praias da costa oeste, e estendida à costa leste em 1985. Com isso, 
a exploração offshore ficou restrita ao Golfo do México, mesmo assim excluída 
a costa da Flórida. Essa moratória, após 27 anos, venceu em setembro de 2008, 
e sua renovação ou não deverá provocar intensos debates no Congresso, já no 
âmbito do mandato do presidente Barack Obama e dos novos Parlamentares.

No âmbito nacional, a Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo), que dispõe sobre a 
política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo 
e institui o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e a Agência Na-
cional do Petróleo (ANP), estabelece, como um de seus objetivos, “proteger o 
meio ambiente e promover a conservação de energia” (art. 1º, inciso IV). Ela 
estatui também, como uma das incumbências da ANP, “fazer cumprir as boas 
práticas de conservação e uso racional do petróleo, gás natural, seus derivados 
e biocombustíveis e de preservação do meio ambiente” (art. 9º, inciso IX). Por 
fim, prevê que, no contrato de concessão, o concessionário estará obrigado a 
“adotar, em todas as suas operações, as medidas necessárias para a conservação 
dos reservatórios e de outros recursos naturais, para a segurança das pessoas e dos 
equipamentos e para a proteção do meio ambiente” (art. 44, inciso I).

No art. 45, a Lei do Petróleo discrimina os quatro tipos de participações go-
vernamentais, que devem constar nos contratos de concessão, mediante os quais as 
atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural 
serão exercidas, após prévia licitação (art. 23). Entre eles, incluem-se os royalties 
(art. 45, inciso II), montando a 10% da produção de petróleo ou gás natural (art. 
47), que desempenham importante papel na garantia da justiça e eqüidade inter-
geracionais. O conceito de royalties está intrinsecamente relacionado à necessidade 
de garantir às gerações futuras o seu sustento, quando não puderem mais contar 
com um determinado recurso natural exaurível, que, neste caso, é o petróleo41.

Já no art. 50, a Lei 9.478/97 estabelece o pagamento de uma participação 
especial (um dos tipos de participação governamental, conforme o art. 45, in-
ciso III), prevista no contrato de concessão como uma forma de compensação 
financeira extraordinária, nos casos de grande volume de produção ou de grande 
rentabilidade. A lei estatui que 10% desses recursos cabem ao MMA, “destina-
dos ao desenvolvimento de estudos e projetos relacionados com a preservação do 
meio ambiente e recuperação de danos ambientais causados pelas atividades da 
indústria do petróleo” (art. 50, § 2º, inciso II). O recolhimento da participação 

41 CARVALHO, Flávia Caheté Lopes. Aspectos éticos da exploração do petróleo: os royalties e a questão 
intergeracional. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, março de 2008, 
158 p. (disponível no site http://www2.camara.gov.br/fiquePorDentro/Temasatuais/presal/textos-
eletronicos, consulta em 27-29/10/08).
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especial foi regulamentado pelo Decreto 2.705/98, e o valor repassado ao MMA 
no período de 2000 a 2008 foi da ordem de R$4,3 bilhões.

Todavia, um estudo apresentado em setembro de 2008 conclui, com base 
em auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que “não 
há aplicação da participação especial para o controle ambiental, bem como os 
recursos não são aplicados em projetos ou estudos para melhoria do proces-
so de licenciamento ambiental, e também não é utilizado na preservação do 
meio ambiente e recuperação dos danos ambientais causados pela indústria do 
petróleo”42. Em face das dificuldades encontradas pela indústria petrolífera para 
licenciar suas atividades, principalmente em razão da carência de pessoal técnico 
no órgão ambiental, o autor sugere que a participação especial seja integrada 
ao licenciamento ambiental. Em estudo anterior43, o mesmo autor sugere seu 
uso como fonte de recursos para a implantação de um programa de mudanças 
climáticas no MMA.

É justamente nessa linha que se enquadra o PL 3.820/08, encaminhado pelo 
Poder Executivo ao Congresso Nacional em 07/08/08, que altera os arts. 6º e 50 
da Lei do Petróleo. A proposição está apensada ao PL 2.635/07, do Deputado 
Eduardo Valverde, apensado, por sua vez, ao PL 2.223/07, do Deputado Sebas-
tião Bala Rocha. As proposições foram distribuídas para apreciação conclusiva 
das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), 
de Minas e Energia (CME), de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC), em regime de prioridade.

Em resumo, o PL 3.820/08 cria o Fundo Nacional de Mudanças Climáti-
cas, que terá como recursos, entre outros, até 60% da citada participação espe-
cial (do petróleo) devida ao MMA (inciso II do § 2° do art. 50 da lei). Além 
disso, o projeto inclui duas definições na Lei 9.478/97 (art. 6°): o consumo de 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados; e o mais 
importante, os efeitos negativos da indústria de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos e seus derivados no meio ambiente, definidos como a 
“geração de gases que promovam a poluição atmosférica e o aquecimento global, 
de resíduos decorrentes da cadeia produtiva do petróleo, gás natural e outros 

42 TOLEDO NETO, Eduardo. A gestão da participação especial pelo Ministério do Meio Ambiente: 
uma proposta de integração com o licenciamento ambiental. Trabalho técnico apresentado na Rio Oil 
& Gás Expo and Conference 2008. Rio de Janeiro, 2008 (também disponível no site http://www2.
camara.gov.br/fiquePorDentro/Temasatuais/presal/textos-eletronicos, consulta em 27-29/10/08).

43 IDEM. A compensação financeira da indústria do petróleo como fonte de recursos para imple-
mentação de um Programa de Mudanças Climáticas no Ministério do Meio Ambiente. In: Revista 
de Conjuntura nº 32, out-dez/2007, Corecon/DF, 16 p. (também disponível no site http://www2.
camara.gov.br/fiquePorDentro/Temasatuais/presal/textos-eletronicos, consulta em 27-29/10/08).
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hidrocarbonetos fluidos e seus derivados, além de outros impactos decorrentes 
direta ou indiretamente de tal indústria”.

Ainda conforme o projeto, os recursos repassados ao MMA passam a ser 
destinados, preferencialmente, ao desenvolvimento das seguintes atividades de 
gestão ambiental relacionadas à cadeia produtiva do petróleo, incluindo as con-
sequências de sua utilização:

a)  modelos e instrumentos de gestão, controle (fiscalização, monito-
ramento, licenciamento e instrumentos voluntários), planejamen-
to e ordenamento do uso dos espaços e dos recursos naturais;

b)  estudos e estratégias de preservação ambiental e recuperação de 
danos ambientais;

c)  novas práticas e tecnologias menos poluentes e otimização de 
sistemas de controle de poluição, incluindo ações consorciadas 
para o tratamento de resíduos e rejeitos oleosos e outras substân-
cias nocivas e perigosas;

d)  definição de estratégias e estudos de monitoramento ambiental 
sistemático, agregando o estabelecimento de padrões de qualida-
de ambiental específicos, na escala das bacias sedimentares;

e)  sistemas de contingência que incluam prevenção, controle e 
combate e resposta à poluição por óleo;

f )  mapeamento de áreas sensíveis a derramamentos de óleo nas 
águas jurisdicionais brasileiras;

g)  estudos e projetos de prevenção de emissões de gases de efeito 
estufa para a atmosfera, assim como para mitigação da mudança 
do clima e adaptação à mudança do clima e seus efeitos, consi-
derando-se como mitigação a redução de emissão de gases de 
efeito estufa e o aumento da capacidade de remoção de carbono 
pelos sumidouros, e como adaptação às iniciativas e medidas 
para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos 
frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;

h)  estudos e projetos de prevenção, controle e remediação relacio-
nados à poluição atmosférica decorrentes de emissões de po-
luentes atmosféricos; e
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i)  iniciativas de fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Am-
biente (Sisnama).

Cumpre destacar, da Exposição de Motivos que acompanha o projeto, algumas 
das justificativas apresentadas, como a inserção em um processo de definição de 
medidas para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, incluindo a viabilização 
da Política Nacional de Mudanças Climáticas, ora em discussão na Câmara dos De-
putados, e o respectivo Plano, e, ainda, o atendimento à demanda do TCU. 

Outra fonte de recursos importante para a compensação dos efeitos adversos do 
consumo de combustíveis fósseis pode ser a contribuição de intervenção no domí-
nio econômico sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, 
gás natural e seus derivados e álcool combustível, a “Cide combustíveis”, prevista 
no art. 149 da Constituição Federal (CF) e criada por meio da Lei nº 10.336, de 
2001. Conforme a CF, os recursos arrecadados com a Cide devem ser destinados: 
ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural 
e seus derivados e derivados de petróleo; ao financiamento de projetos ambientais 
relacionados com a indústria do petróleo e do gás; e ao financiamento de programas 
de infraestrutura de transportes (art. 177, § 4º, inciso II). A Emenda Constitucional 
(EC) n° 42, de 2003, determinou o repasse de 25% dos recursos da Cide aos estados 
e ao Distrito Federal (aumentada para 29% pela EC 44/04), para aplicação em infra-
estrutura de transportes (CF, art. 159, caput, inciso III). Do total recebido, os estados 
devem transferir 25% aos respectivos municípios (CF, art. 159, § 4°), também para 
serem aplicados no financiamento de programas de infraestrutura de transportes 
(Lei nº 10.866, de 4 de maio de 2004).

Na prática, a Cide não tem demonstrado propósitos “verdes” nem a inten-
ção de resolver os grandes problemas do setor de transportes (JURAS & ARAÚ-
JO, 2008)44, uma vez que, segundo o relatório final da Proposta de Fiscalização 
e Controle (PFC) nº 97, de 2005, da Comissão de Minas e Energia da Câmara 
dos Deputados (2006)45, a aplicação dos recursos arrecadados com a Cide com-
bustíveis tem sido desvirtuada. Segundo o Acórdão nº 1.857, de 2005, do TCU, 
a Cide combustíveis tem sido usada para manutenção de grande volume de re-
cursos em caixa, tendo em vista o cumprimento das metas quanto ao superávit 
primário. Em 2004, a alocação de recursos da Cide para reserva de contingência 

44 JURAS, I. da A. G. M. & ARAÚJO, S. M. V. G. de. Instrumentos econômicos de política am-
biental e reforma tributária. Cadernos Aslegis. 33, 2008, p. 109-127.

45 CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA. Relatório final da 
Proposta de Fiscalização e Controle nº 97, de 2005. Disponível em: http://www.camara.gov.br/
sileg/integras/394519.pdf. Acesso em 08/11/08.
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chegou a 47,68% do valor dessa contribuição previsto no orçamento (CÂMA-
RA DOS DEPUTADOS, op. cit.).

Além disso, os recursos da Cide combustíveis destinados a projetos ambientais 
têm sido de pequeno valor. De 2002 a 2005, os recursos arrecadados com a Cide 
passaram de R$ 7 bilhões ao ano, segundo a Receita Federal, sendo que, nesse pe-
ríodo, os valores repassados ao MMA foram, respectivamente, de R$ 28 milhões, 
R$ 39 milhões, R$ 18 milhões e R$ 26 milhões, ou seja, não passaram de 0,5% 
do total arrecadado. Não obstante, parcela considerável desses recursos financiou 
despesas administrativas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – Ibama (CÂMARA DOS DEPUTADOS, op. cit.).

Duas propostas para vincular mais firmemente recursos da Cide combustí-
veis a projetos ambientais devem ser mencionadas. A primeira é o PL 522/07, 
do Deputado Beto Faro, que “altera as Leis nºs 10.336, de 19 de dezembro de 
2001, e 10.636, de 30 de dezembro de 2002, com o propósito de definir a par-
cela da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, incidente sobre 
a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 
derivados, e álcool etílico combustível (Cide), destinada a projetos ambientais, e 
dá outras providências”. O projeto fixa em 5% o valor destinado a projetos am-
bientais. A proposição sujeita-se à apreciação conclusiva da CMADS, da CME, 
da CFT e da CCJC, em regime de tramitação ordinária. O projeto foi aprovado 
na CMADS com uma emenda e agora aguarda parecer da CME.

A segunda está contida no documento “Fundamentos Econômicos da Pro-
posta de Pacto Nacional pela Valorização da Floresta e pelo Fim do Desmata-
mento na Floresta Amazônica”46, que fundamenta a proposta de um conjunto 
de organizações não-governamentais para o fim do desmatamento na Amazô-
nia, em que os autores incluem, entre os recursos para o financiamento dessa 
proposta, parte da receita da Cide auferida pelos estados da Amazônia. Essa 
alternativa, no entanto, demanda uma alteração constitucional, uma vez que, 
como mencionado anteriormente, os recursos da Cide combustíveis destinados 
aos estados estão vinculados pela CF a projetos de infraestrutura de transportes. 
No caso dos recursos da Cide auferidos pelos municípios, a forma de aplicação 
consta unicamente da Lei nº 10.866, de 2004.

46 YOUNG, C. E. F. (Coord). Fundamentos Econômicos da Proposta de Pacto Nacional pela Valo-
rização da Floresta e pelo Fim do Desmatamento na Floresta Amazônica. Relatório final. Disponível 
em: http://www.greenpeace.org/raw/content/brasil/documentos/amazonia/fundamentos-econ-mi-
cos-da-prop-2.pdf.
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Ainda sobre a Cide combustíveis, deve ser mencionado que, pela proposta 
de Reforma Tributária ora em discussão no Congresso Nacional, na forma como 
foi encaminhada pelo Poder Executivo (PEC 233/08), alguns impostos e con-
tribuições, entre os quais a Cide combustíveis, serão substituídos por um novo 
imposto, chamado informalmente “IVA-F”, prevendo-se, também, que parcela 
desse novo imposto continue a ser destinada às finalidades hoje atendidas pela 
Cide (JURAS & ARAÚJO, op. cit.).

Qualquer que venha a ser o imposto resultante da Reforma Tributária, é 
importante que seja assegurada a destinação efetiva de parcela desses recursos em 
prol da conservação ambiental. Considerando que a maior contribuição brasilei-
ra de GEEs advém do desmatamento e das queimadas, também no caso da Cide 
combustíveis, a exemplo da participação especial pela exploração de petróleo, a 
destinação deve incluir, ou mesmo dar prioridade, a projetos que minimizem 
essas emissões.

7. Conclusão
Diante das circunstâncias atuais, não é plausível sequer aventar a possibili-

dade de abdicar de explorar o petróleo da camada do pré-sal por razões ambien-
tais, mesmo com todos os riscos ambientais adicionais associados à exploração, 
transporte e posterior consumo dessa fonte energética fóssil. Também não é 
razoável simplesmente ignorar que a exploração dessa quantidade enorme de 
combustíveis fósseis trará contribuição adicional e relevante de GEEs para a 
atmosfera. Portanto, é imprescindível que essas emissões sejam mitigadas e com-
pensadas, mediante o estímulo a projetos de seqüestro de carbono e de fontes 
renováveis de energia.

Uma alternativa já em discussão para o petróleo atualmente explorado é a 
admissão da utilização dos recursos da participação especial devida ao MMA 
para projetos ambientais que incluam medidas de minimização dos impactos 
do consumo do petróleo. Além da oportunidade de aprovação do projeto de lei 
com essa determinação, é conveniente que essa alternativa seja estendida para o 
petróleo da camada do pré-sal.

No caso da Cide combustíveis, a situação é mais complexa, uma vez que essa 
contribuição pode desaparecer com a Reforma Tributária em curso. De qualquer 
forma, a experiência com esse tipo de tributo parece interessante do ponto de vista 
ambiental, desde que: 1) seja destinado maior volume de recursos que o atual para 
projetos ambientais; 2) não seja obrigatório que esses projetos ambientais sejam 
relacionados exclusivamente à “indústria do petróleo”, mas que possam incluir 
também projetos relacionados a todos os efeitos danosos do petróleo, incluindo a 
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liberação de GEEs pelo seu consumo; 3) seja assegurado que esses recursos tenham 
uso efetivo na finalidade legalmente prevista. 

Desta forma, acredita-se que a maior emissão de GEEs oriunda da eventual 
exploração e consumo do petróleo da camada do pré-sal poderá ser minimizada, 
ao menos em parte, de modo a que nosso País consiga manter, aos olhos do 
mundo, sua posição privilegiada quanto à matriz energética e à adoção de me-
didas ambientalmente saudáveis à continuidade da vida no Planeta, incluindo a 
redução dos riscos inerentes à sociedade moderna.
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