
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA 

 

 

 

 

 

ISABELA MORBACH MACHADO E SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições jurídicas estratégicas para estruturação do marco regulatório da 

cadeia de Captura e Armazenamento de Carbono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2022



1 

 

 

ISABELA MORBACH MACHADO E SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições jurídicas estratégicas para estruturação do marco regulatório da 

cadeia de Captura e Armazenamento de Carbono  
 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de Energia e 

Ambiente da Universidade de São Paulo para a 

obtenção do título de Doutora em Ciências. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Hirdan Katarina de 

Medeiros Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão Corrigida 

(Versão original disponível na Biblioteca do Instituto de Energia e Ambiente e na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações da USP) 

 

 

 

São Paulo 

2022 



2 

 

 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 

TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA 

FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Maria Penha da Silva Oliveira CRB-8/6961 

 

 

Elaborado por Maria Penha da Silva Oliveira CRB-8/6961 

 

 

 

  

Machado e Silva, Isabela Morbach  

Definições jurídicas estratégicas para estruturação do marco regulatório 

da cadeia de Captura e Armazenamento de Carbono. /Isabela Morbach 

Machado e Silva; orientadora: Hirdan Katarina de Medeiros Costa – São 

Paulo, 2022. 

 278 f.: il; 30 cm. 

 

Tese (Doutorado em Ciências) – Programa de Pós- 

Graduação em Energia – Instituto de Energia e Ambiente da 

Universidade de São Paulo. 

 

 1. Dióxido de carbono - regulação. 2. Dióxido de carbono – 

aspectos jurídicos. I. Título. 

       

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Nome: MACHADO E SILVA, Isabela Morbach 

Título: Definições jurídicas estratégicas para estruturação do marco regulatório da cadeia de 

Captura e Armazenamento de Carbono. 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Energia do Instituto de 

Energia e Ambiente da Universidade de São 

Paulo para a obtenção do título de Doutora 

em Ciências. 

 

Aprovada em: __/__/__ 

BANCA EXAMINADORA:  

Professor   

Instituição:  

Assinatura: ____________________________________________  

 

Professor(a):  

Instituição:  

Assinatura: ____________________________________________  

 

Professor(a):  

Instituição:  

Assinatura: ____________________________________________ 

 

Professor(a):  

Instituição:  

Assinatura: ____________________________________________ 

 

Professor   

Instituição:  

Assinatura: ____________________________________________  

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em memória de Flávio Augusto Sidrim Nassar 

  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese a toda comunidade acadêmica, especialmente a brasileira, que em 

tempos tão difíceis não só resiste, mas representa a esperança de tempos melhores. 

  



6 

 

AGRADECIMENTOS 

Uma tese não é produzida, especialmente um trabalho interdisciplinar, sem a 

generosidade dos pares, professores e orientadores. Na trajetória de construção deste trabalho 

não foi diferente. Contei com a sorte de cruzar com mentes brilhantes e generosas, dispostas a 

dedicar parte de seu tempo – um recurso tão escasso - para contribuir com o texto aqui 

apresentado.  Sempre bom lembrar, os méritos das ideias aqui organizadas são compartilhados 

com todos, os eventuais erros e necessários aperfeiçoamentos, são de inteira responsabilidade 

desta autora. 

Contei também com o suporte de muitos, tenho o privilégio de ter mais que amigos e 

família, mas uma torcida, que mesmo sem aguentar mais ouvir as dificuldades de regular o 

espaço poroso, seguiu atenta, firme e forte, sem cansar.  

Generosidade e oportunidades resumem bem o longo texto de agradecimento que virá.  

A primeira pessoa a quem desejo agradecer e sem a qual esta tese nunca teria acontecido, 

é à Professora Hirdan Katarina de Medeiros Costa. Orientadora que se dedica para além da 

elaboração de ideias contidas em dissertações e teses, mas a contribuir com a trajetória 

acadêmica dos seus orientados, sempre atenta às oportunidades e disposta a abrir portas. 

Dedicou a mim um olhar atento e humano, pronto para confortar e orientar quando a 

autoexigência deixou de ser saudável e para motivar quando o medo ou cansaço se 

apresentaram. Gostaria de ser para meus futuros alunos ao menos parte do que minha 

orientadora representou para mim. 

Agradeço também ao professor Edmilson Moutinho, pela sensibilidade de intervir para 

que eu não renunciasse a uma das maiores oportunidades acadêmicas que poderia ter tido. 

Obrigada pela sabedoria e pela preocupação, nunca serão esquecidas. 

À professora Lucy Gomes Sant Anna, por todo o suporte na construção das ideias que 

cruzam de alguma forma os conhecimentos de geologia e direito. Obrigada.  

Agradeço também ao Instituto de Energia e Ambiente (IEE), e toda a equipe técnica e 

administrativa que trabalha para viabilizar e garantir as condições para pesquisarmos, e à 

Universidade de São Paulo (USP), que tanto me orgulho de fazer parte. 



7 

 

Não poderia deixar de agradecer ao Research Centre for Gas Innovation (RCGI-USP), 

do qual tive a honra de ser pesquisadora desde a sua criação, nas pessoas do professor Julio 

Meneghini, Alexandre Breda e Luis Carlos Moreira Gomes. Criar e manter um centro de 

excelência no Brasil de 2022 é um desafio para poucos. 

Esta tese não teria sido escrita sem ajuda de Lucas Morbach, o mais antigo e persistente 

companheiro de aventuras acadêmicas e de amizade incondicional, obrigada. Ao suporte, ao 

compartilhamento de referências e inseguranças, e aos infindáveis debates que me permitiram 

compreender aspectos tão técnicos e desafiadores, assim como desenvolver os argumentos 

inseridos nesta tese, obrigada Danilo Perecin, Israel Lacerda e Nathália Weber. Pela assistência 

ao longo de parte desta pesquisa, agradeço à Eduarda Vilela e Julia Rossi. Pela leitura atenta e 

sugestões generosas, agradeço à Mirtes Morbach, Renan Marinho, Izabela Sauma, Alexandre 

Silveira, Sarah Marinho, Amael Notini, Raul Borelli, Thiago Lima, Danilo Perecin e Nathália 

Weber. A todos os listados, o reconhecimento de que boa parte destas linhas sequer teriam sido 

escritas sem a contribuição direta de vocês. 

Aos companheiros de aventuras de Imperial College London, Djalma Ferraz, Isabella 

Altoe, Murilo e Amanda Cicolin, Haline Vasconcelos e Thiago Brito, as lembranças e 

experiências que carrego para vida não teriam sido a mesma sem vocês. Ao acolhimento, 

paciência e abraços de Meera Shah e Dylan Furszyfer Del Rio, presentes herdados de Londres.  

Aos amigos queridos, sempre compreensivos com o cansaço, a ausência, o assunto 

repetido e as crises monotemáticas. Sempre prontos para festejar e torcer por mim. Obrigada 

Izabela Sauma, Renan Marinho, Marina Eiró, Yuri Villacorta, Ingrid Caroline, Pedro Petroli, 

Gabriela Acatauassu, Raquel Guimarães, Anna Beatriz Savioli, Hendrick Pinheiro, Carolina 

Cupido, Fernanda Gomes, Fernanda Borges e Bárbara Kobayashi. 

À minha mãe, Mirtes Morbach, pelo amor e dedicação sem fim. A pessoa que me 

ensinou a gostar de ler, adorar as palavras e valorizar o poder do conhecimento, tudo isso me 

permitiu chegar até aqui. Por me ensinar que não se faz nada sozinha e a seguir sempre em 

frente. Por ler e reler essa tese, colecionando palavras só pra não deixar que eu me repita.  

Ao meu pai, Claudio Machado, por tanto amor e acolhimento, que lhe são tão 

característicos e fazem tudo ficar mais leve. Que acompanhou esse trabalho página por página, 



8 

 

me perguntando um dia sim e o outro também quanto faltava, só para poder me confortar e 

responder “agora falta pouco, já tá acabando”. 

Ao meu padrasto, Flávio Nassar, por me amar como filha. Sua inquietude diante do 

mundo sempre será fonte de inspiração e motivação.  

A vocês três, em conjunto, por todo o suporte e educação, por me fazer acreditar que eu 

posso ser o que eu quiser. 

Ao companheiro de vida, Renan Petta Marinho, por se manter firme ao meu lado em 

todos os momentos, bons e ruins, que uma trajetória acadêmica proporciona. Por segurar a 

minha mão e me encorajar a protagonizar o meu próprio caminho, sempre atento às minhas 

inseguranças. Por todo o amor, carinho e dedicação. Por ser o porto seguro que me permite ir 

além. Obrigada. 

A todos os citados e não citados, mas que de alguma forma fizeram parte desta 

importante fase da vida e contribuíram para que esse trabalho fosse possível. Meus sinceros 

agradecimentos. Nunca devemos nos esquecer que construir conhecimento demanda mais do 

que dedicação e pesquisa, requer generosidade de muitos para trocar, compartilhar e construir. 

Sem essas coisas, nada vale à pena.  

Por fim, agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), à Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP), à Fundação para o 

Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), pelo financiamento em diferentes 

momentos do doutorado. 

 

 

  



9 

 

RESUMO 

MACHADO E SILVA, I. M. Definições jurídicas estratégicas para estruturação do marco 

regulatório da cadeia de Captura e Armazenamento de Carbono. 2022. Tese (Doutorado 

em Energia – Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

A cadeia de captura e armazenamento de carbono (CAC ou CCS) tem sido apontada como parte 

importante das estratégias de descarbonização da economia nos cenários projetados para o 

cumprimento das metas de redução de emissões de Gases do Efeito Estufa até 2050. O histórico 

de desenvolvimento de projetos de CCS passou por altos e baixos na última década, ficando 

aquém das projeções esperadas. Superadas as barreiras tecnológicas, três fatores são apontados 

como obstáculos ao avanço da adoção de CCS em larga escala. São eles: os altos custos 

envolvidos na estruturação dos projetos; a ausência de políticas públicas de incentivo à 

descarbonização das economias; e a insegurança jurídica e regulatória associada ao 

armazenamento geológico de CO2. Esta tese tem por objetivo analisar um desses aspectos, o 

arcabouço jurídico-regulatório para o desenvolvimento de projetos de CCS no Brasil, a partir 

da definição dos aspectos jurídicos, entendidos como elementares à segurança jurídica dos 

agentes privados e para ressalva e garantia do interesse público. São tratados os seguintes 

aspectos: a natureza jurídica das atividades que compõem a cadeia de CCS; os fundamentos 

para a intervenção do Estado nesta atividade, como titular dos direitos de propriedade do espaço 

poroso ou reservatório geológico que armazenará o CO2; e a forma de governança pública 

destes recursos naturais e a definição de responsabilidade de longo prazo dos operadores de 

armazenamento. O trabalho aborda tais questões a partir de duas perspectivas, primeiro 

identifica os regimes jurídicos aplicáveis à luz da legislação vigente, considerando que não ter 

havido, ainda, a edição de marco regulatório para CCS. Identificou-se os aspectos jurídicos que 

não estão claramente contemplados pela legislação vigente, bem como recomenda o 

aperfeiçoamento de aspectos que, apesar de contemplados, não se mostram compatíveis com as 

características particulares da atividade e tampouco com a necessidade de acelerar-se a 

implementação de projetos de CCS. A pesquisa foi realizada a partir de um enfoque qualitativo 

- pois investiga os sujeitos da pesquisa de forma subjetiva, interpretando conceitos já existentes. 

Quanto à abordagem do problema, o estudo é exploratório e descritivo. Da análise da legislação 

nacional vigente, identificou-se que embora existam fundamentos jurídicos que justificam a 

regulação de tais atividades, nenhuma norma específica foi editada. Não foi possível identificar 

com clareza a autoridade reguladoras das atividades de transporte e armazenamento de CO2, 

muito menos o instrumento de outorga dos reservatórios geológicos a agentes privados. Em 

termos de responsabilidade civil de longo prazo, se aplicadas as leis gerais que tratam do tema, 

o encargo atribuído aos agentes privados tende a representar um custo demasiado pesado aos 

projetos em termos econômicos. Diante de tais achados, recomenda-se a edição de um marco 

regulatório para as atividades de transporte e armazenamento de CO2, com a previsão de um 

instrumento de outorga para explorações dos reservatórios geológicos do Poder Público aos 

agentes privados. Será fundamental igualmente a definição da autoridade reguladora e da 

limitação da responsabilidade de longo prazo sobre o CO2 injetado. Para tanto torna-se crucial 

a criação de Gestora de Ativos de Armazenamento, bem como a transferência de 

responsabilidades ao Estado, após o encerramento completo do projeto e da comprovada 

estabilização do CO2 injetado. 

Palavras-chave: captura e armazenamento de carbono, regulação, direitos de propriedade, 

responsabilidade de longo prazo. 



10 

 

ABSTRACT 

The chain of Carbon Capture and Storage (CCS) has been identified as an important part in 

strategies for the decarbonization of the economy in scenarios designed to achieve Greenhouse 

Gas emission reduction targets by the year 2050. The track record for the development of CCS 

projects has been one of ups and downs in the last decade, falling short of expected projections. 

Having overcome technological barriers, three factors are pointed out as obstacles to the 

advancement of the adoption of CCS on a large scale. Those are: the high costs involved in 

structuring projects; the absence of public policies to encourage the decarbonization of 

economies; and the legal and regulatory uncertainty associated with the geological storage of 

CO2. This thesis aims at analyzing one of these aspects: the legal-regulatory framework for the 

development of CCS projects in Brazil, starting from the definition of legal aspects, understood 

as the foundation of the legal security of private agents and of the safeguard and guarantee of 

the public interest. The following aspects are addressed: the legal nature of the activities that 

make up the CCS chain; the foundations for State intervention in this activity - as the holder of 

property rights to the porous space or geological reservoir that will store CO2; and both the form 

of public governance of these natural resources and the definition of long-term responsibility 

of storage operators. The work addresses these issues from two perspectives. Firstly, it identifies 

the legal regimes applicable in the light of current legislation, considering that there has not yet 

been a regulatory framework established for CCS. Legal aspects that are not clearly covered by 

current legislation were identified, and recommendations are made for the improvement of 

aspects that, despite being covered, are not compatible with the particular characteristics of the 

activity, nor with the environmental need to speed up the implementation of CCS projects. The 

research was carried out from a qualitative approach - as it investigates the research subjects 

subjectively, interpreting existing concepts. As for the approach to the problem, the study is 

exploratory and descriptive. Through the analysis of current national legislation, it was 

identified that although there are legal grounds that justify the regulation of such activities, no 

specific rule was issued. It was not possible to clearly identify the regulatory authority for CO2 

transport and storage activities, much less the instrument for granting geological reservoirs to 

private agents. In terms of long-term civil liability, if the general laws that deal with the subject 

are applied, the burden attributed to private agents tends to represent a cost that is too heavy for 

the projects in economic terms. In light of these findings, it is recommended that a regulatory 

framework is issued for CO2 transport and storage activities, with the provision of a grant 

instrument for exploration of geological reservoirs of the Public Power to private agents. The 

definition of the regulatory authority and the limitation of long-term responsibility for injected 

CO2 will also be paramount. Therefore, the creation of a Storage Asset Manager is crucial, as 

well as the transfer of responsibilities to the State, after the complete closure of the project and 

the proven stabilization of the injected CO2. 

Keywords: carbon capture and storage; regulation; property rights; long-term liability. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização da pesquisa  

O ano de 2021, simbolicamente encerrado em novembro com a realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Glasgow (Escócia), 

representou avanços sem precedentes para a popularização e notoriedade da questão climática 

enfrentada pelo mundo. Junto deste ganho de consciência, os debates sobre as melhores 

estratégias para redução de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE), bem como para 

mitigação e adaptação aos efeitos do aquecimento do planeta em ao menos 1,5ºC médios, 

protagonizaram as disputas políticas e diplomáticas entre os países. Instaurou-se 

definitivamente um senso de urgência climática, criando um cenário de pressão mútua para que 

as promessas de transição para uma economia de baixo carbono - realizadas ao longo das duas 

últimas décadas - finalmente tornem-se realidade.  

Entre os diversos instrumentos disponíveis para viabilizar a descarbonização da 

economia, está a utilização de mecanismos de Captura e o Armazenamento geológico de 

Carbono (CAC) ou o CCS (sigla do original em inglês Carbon Capture and Storage),1 

instrumento que tem sido apontado como elemento chave em diversas projeções de cenários de 

transição que visam zerar as emissões líquidas de CO2 até 2050 (IEA, 2016a, 2021b; IPCC, 

2018).  

Entre altos e baixos na trajetória de desenvolvimento de projetos de CCS ao redor do 

mundo, em junho de 2021 foram registrados 26 projetos de CCS de larga escala em operação e 

48 em diferentes fases de desenvolvimento, além de 45 projetos pilotos (LORIA; BRIGHT, 

2021). No mesmo ano, 100 novos projetos foram anunciados (IEA, 2021a). 

Se comparado ao cenário internacional no que se refere à implementação de operações 

de CCS, o Brasil está muito atrasado. Atualmente, existe apenas uma iniciativa concreta de 

armazenamento de CO2 em operação2
 (NUNES; COSTA, 2021), que se refere à injeção para 

 

1
 A despeito do vernáculo Captura e Armazenamento de Carbono (CAC), em virtude da notoriedade da abreviatura 

“CCS” para referir ao uso das tecnologias que forma a cadeia de CCS/CAC, optamos por utilizar apenas CCS ao 

longo desta tese. 
2 Já houve duas, mas atualmente uma é operada. 
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fins de extração avançada de petróleo. Em termos de projetos anunciados, em junho de 2021 a 

empresa FS Bioenergia divulgou que investirá R$ 250 milhões na instalação de sistema para 

captura e estocagem de carbono em usina de etanol localizada no Estado do Mato Grosso3. Se 

concretizado, este será o primeiro projeto brasileiro de injeção de CO2 com finalidade exclusiva 

de armazenamento geológico permanente.  

 

1.2. Hipótese de pesquisa 

A implementação das atividades que formam a cadeia de CCS requer a edição de um 

marco regulatório específico para o seu desenvolvimento no Brasil, especialmente no que se 

refere à etapa de armazenamento de CO2, uma vez que esta etapa da cadeia inaugura novos usos 

para o subsolo brasileiro, os quais podem representar custos e riscos econômicos para operador.  

 

1.3. Problema de pesquisa e objetivos 

Entre as barreiras à implementação de projetos de CCS em larga escala, três aspectos 

vêm sendo apontados como estratégicos. Primeiro, os custos para construção e operação das 

infraestruturas; segundo, a falta de políticas de incentivos para fomentar o desenvolvimento do 

CCS; terceiro, a ausência ou falha na definição de questões jurídico-regulatórias relacionadas, 

principalmente, à etapa de armazenamento geológico do CO2 (GLOBAL CCS INSTITUTE, 

2020).  

Em relação a este último aspecto, de caráter jurídico, são entendidos como fundamentais 

para o desenvolvimento de projetos de CCS (i) o estabelecimento dos arranjos legais e 

institucionais de autorização de realização das atividades ao longo da cadeia de CCS, incluindo 

a permissão de exploração de reservatório geológico e sua titularidade; e (ii) a definição da 

extensão das responsabilidades de longo prazo. De acordo com o monitoramento realizado pelo 

 

3
 Notícia publicada em jornais e sites de grande circulação, tais como: (i) TERRA 

https://www.terra.com.br/economia/fs-bioenergia-vai-investir-r-250-milhoes-para-ter-1-usina-do-brasil-com-

pegada-de-carbono-negativa,26871fdc06a5ddc8d0cabfa9b6d481cd2wxzyspk.html e Energia hoje 

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/fs-ira-instalar-sistema-para-captura-e-estocagem-de-carbono-em-

usina-de-etanol/  

https://www.terra.com.br/economia/fs-bioenergia-vai-investir-r-250-milhoes-para-ter-1-usina-do-brasil-com-pegada-de-carbono-negativa,26871fdc06a5ddc8d0cabfa9b6d481cd2wxzyspk.html
https://www.terra.com.br/economia/fs-bioenergia-vai-investir-r-250-milhoes-para-ter-1-usina-do-brasil-com-pegada-de-carbono-negativa,26871fdc06a5ddc8d0cabfa9b6d481cd2wxzyspk.html
https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/fs-ira-instalar-sistema-para-captura-e-estocagem-de-carbono-em-usina-de-etanol/
https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/fs-ira-instalar-sistema-para-captura-e-estocagem-de-carbono-em-usina-de-etanol/
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Global CCS Institute acerca dos indicadores de desenvolvimento de estrutura jurídico-

regulatória para CCS em diversos países, ainda são poucos aqueles que estabeleceram regulação 

específica, conforme Figura 1:  

Figura 1 Indicadores de desenvolvimento de estrutura jurídico-regulatória a CCS 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraído da plataforma CORE2 - Global CCS Institute em 12.dez.20214 

 

4
 Para construção dos indicadores, foi avaliada a estrutura regulatória nacional de cada país, com foco nos arranjos 

administrativos e licenças em toda as atividades da cadeia de CCS, incluindo questões relacionadas a avaliação 

ambiental, consulta pública e responsabilidade de longo prazo.  
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Em análise realizada em 2020 com o objetivo de identificar normas e regulamentos 

recentemente editados em âmbito federal, bem como possíveis documentos e relatórios oficiais 

emitidos pelo governo brasileiro que indicassem, de forma geral ou específica, as políticas 

públicas efetivamente adotadas pelo Brasil no sentido de reduzir as emissões, especialmente 

aquelas focadas na implementação de tecnologias de CCS, constatou-se que até o momento não 

foram editadas leis ou normas infraconstitucionais específicas (MACHADO E SILVA; 

COSTA, 2020). Foram identificadas apenas menções ao CCS como parte de possíveis 

mecanismos relacionados à mitigação de emissões de CO2 e ao combate às mudanças 

climáticas5. Igualmente, não foram localizadas previsões específicas em relação às tecnologias 

ou etapas que compõem a cadeia de CCS. Foram identificadas somente diretrizes em relação 

ao estímulo à implementação de projetos que envolvam redução de emissões, embora sem tratar 

de forma específica de armazenamento geológico.  

Mais recentemente, o governo federal lançou o Programa Combustível do Futuro, 

aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) por meio da Resolução nº 07, 

de 20 de abril de 2021, cujo objetivo é propor medidas para o incremento do uso de 

combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono. A alínea “g”, do inciso VI do art. 

3º da referida resolução trata da competência do “Comitê Técnico Combustível do Futuro” para 

propor a realização de estudos sobre a “utilização de tecnologia de captura e armazenamento 

de carbono associada à produção de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de 

carbono (ProBioCCS)”.  

Desta forma, conclui-se que a menção à utilização das tecnologias de CCS na legislação 

brasileira é ainda muito incipiente, sem qualquer definição de metas ou expectativa real de 

implementação. Tampouco existem mecanismos de subsídios ou políticas integradas que 

incentivem o seu fomento. Em outras palavras, verifica-se muito mais um reconhecimento da 

existência da referida tecnologia como instrumento válido e disponível para fins de mitigação 

de CO2 do que propriamente sua inclusão em um planejamento de reduções de emissões de 

GEEs.   

 

5
 No Plano Nacional sobre Mudança do Clima foram identificadas algumas menções genéricas ao CCS como um 

recurso a ser utilizados para mitigação das emissões no setor de energia e da indústria, além de um curto tópico 

que se dedica a descrever a tecnologia, dando indicações de sua relevância, sem, contudo, introduzir metas e 

perspectivas de sua implementação. 
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Observado esse contexto, tendo em vista especialmente a ausência de legislação ou 

regulamento específico para CCS no Brasil, o presente trabalho tem por objetivo: 

(1) Analisar como as normas vigentes se aplicam às atividades que compõem a cadeia 

de CCS, com foco na etapa de armazenamento; 

(2) Investigar quais os fundamentos jurídicos para a regulação das atividades de CCS, 

à luz dos princípios constitucionais que fundamentam a ordem econômica e 

financeira do Brasil; 

(3) Propor um arcabouço jurídico-regulatório que permita o desenvolvimento de 

projetos das atividades de CCS no Brasil, a partir da definição dos seguintes aspectos 

jurídicos entendidos como fundamentais: 

− Natureza jurídica das atividades que compõem a cadeia de CCS; 

− Direitos de Propriedade do espaço poroso ou reservatório geológico 

tecnicamente aptos a armazenar CO2; 

− Governança dos espaços porosos ou reservatório geológico; e 

− Definição de responsabilidade de longo prazo sobre o reservatório geológico 

e, consequentemente, o CO2 armazenado. 

Cada aspecto jurídico listado no Item 3 será analisado a partir de duas perspectivas.  

A primeira diz respeito à análise de tais aspectos jurídicos segundo as normas vigentes, 

levando-se em consideração que a atividade de CCS não possui tratamento legal ou regulatório 

específico no Brasil. Isto é, será feito um esforço de interpretação segundo as normas jurídicas 

vigentes, assim como a identificação dos pontos que a legislação não endereça.  

A segunda perspectiva é propositiva. Considerando a inexistência de legislação própria 

sobre o tema, há uma folha em branco a ser escrita, ou seja, a oportunidade de instituir um 

primeiro modelo legal e regulatório apropriado, dado o avanço do conhecimento sobre CCS e 

das experiências ao redor mundo. Portanto, a segunda perspectiva adotada parte do esforço de 

proposição de um modelo regulatório que contenha aspectos jurídicos elementares em termos 

de operação das atividades de CCS como um todo, além de buscar equacionar especificamente 

a distribuição de responsabilidades de longo prazo com vias a viabilizar tais atividades em um 
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nível socialmente ótimo de armazenamento geológico de CO2, sem deixar de considerar os 

interesses públicos. 

Com estes objetivos em mente, pretende-se, ao final, responder a três perguntas básicas: 

1) As normas jurídicas vigentes no ordenamento brasileiro estão aptas e suficientes a 

regulamentar o CCS no país? Como se deu no passado recente a evolução do 

arcabouçou jurídico em confronto com a evolução dos debates técnicos sobre o 

tema? 

2) Quais os principais itens de regulação jurídica que devem ser investigados, 

debatidos e normatizados para um bom funcionamento do CCS no Brasil? De que 

maneira, pela legislação vigente, poderiam ser interpretados estes itens? 

3) Como seriam normas jurídico-regulatórias adequadas para tratar o tema, de maneira 

a endereçar de forma qualificada os principais aspectos da atividade de CCS? 

Importante desde já observar que esta tese, como é necessário, precisa conhecer de 

diversos aspectos técnicos que lhe são indispensáveis para refletir sobre os instrumentos 

jurídicos e regulatórios que são diretamente aplicáveis. Nada obstante, a pesquisa não está 

destinada a analisar aspectos regulatórios técnicos nem a avaliar procedimentos de 

licenciamento ambiental, ainda que façam parte do contexto e eventualmente devam ser 

referidos. Tampouco a tese visa apreciar as políticas de incentivo à implementação CCS, como 

mercados de carbono, tributação de emissões, subsídios etc. 

É dizer: pretende-se utilizar de interdisciplinaridade para tomar de fundamentos e 

referências trabalhos de outras áreas diversas, relevantíssimos que são para compreender o 

tema. Mas sem perder de vista que este trabalho é essencialmente jurídico e seu principal objeto 

são as normas jurídicas que regulam (ou podem regular) a atividade de CCS no Brasil. 

 

1.4. Considerações metodológicas 

O resultado de uma investigação científica não é descolado do método escolhido para o 

estudo de seu objeto. A opção pelo método determinará o resultado da pesquisa. Assim, embora 

existam métodos mais adequados que outros, a depender do objeto estudado, há a possibilidade 
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da seleção fundamentada de um único método ou, mesmo, a combinação de mais de um 

(CALDAS et al., 2010).  

A presente pesquisa possui enfoque qualitativo, pois investiga o objeto analisado de 

forma mais subjetiva, interpretando conceitos já existentes. Quanto à abordagem do problema, 

o estudo é exploratório e descritivo, pois analisa o objeto de maneira minuciosa para aprimorar 

conceitos. Desta forma, na elaboração desta tese recorreu-se à utilização de três técnicas de 

pesquisa: 

(I)  Pesquisa bibliográfica: foi realizada revisão de literatura de artigos científicos, 

priorizando aqueles revisados por pares e publicados nos últimos 15 anos, início do 

período em que os primeiros Marcos Regulatórios de CCS foram editados. Para o 

capítulo que trata de aspectos técnicos da cadeia de CCS foi considerado um espaço 

maior de tempo, à medida que no início dos anos 2000 trabalhos seminais foram 

publicados, evidenciando a viabilidade técnica dos processos e procedimentos 

aplicáveis às atividades aqui analisadas. Para os capítulos que se concentram 

exclusivamente nos aspectos jurídicos, também foram consultadas as obras de 

doutrinadores nacionais.  

 

(II)  Pesquisa documental: em complemento à pesquisa bibliográfica, foi realizada análise 

documental, buscando identificar informações factuais nos documentos a partir das 

questões de interesse. Além de leis, normas infralegais, foram analisados documentos 

e relatórios oficiais emitidos pelos governos, os Anais da Assembleia Constituinte, 

assim como relatórios, pesquisas, dados e indicadores produzidos por organismos 

multilaterais como Agência Internacional de Energia, Banco Mundial, UNFCCC, e 

centros de referência no tema, tais como o Global CCS Institute. 

 

(III)  Análise de direito comparado: 

Comprovada a viabilidade técnica dos diferentes processos utilizados nas etapas de 

captura, transporte e armazenamento de CO2, o número de iniciativas de projetos de CCS ao 

redor do mundo enfrentou altos e baixos, frustrando projeções e expectativas. A baixa adesão 

foi atribuída a três aspectos: (i) altos custos dos projetos, (ii) baixos incentivos à 
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descarbonização da economia (iii) identificação de riscos jurídicos-regulatórios decorrentes da 

falta de clareza ou mesmo da ausência de regramentos específico sobre a propriedade do CO2 

e a responsabilidade de longo prazo pelos danos causados pelo seu vazamento. A fim de suprir 

este último item, ao longo dos últimos 15 (quinze) anos diversos países editaram marcos 

regulatórios específicos para atividades de CCS, especialmente os países em desenvolvimento, 

conforme ilustrado na Figura 1 (acima).   

Embora o objeto desta tese seja centrado em pesquisa jurídica nacional, entende-se que 

a contribuição do direito comparado é fonte relevante para complementar esta pesquisa, 

considerando a existência de projetos de CCS em estágio mais avançado se comparado ao 

Brasil. Ainda que se tratem de normas recentes, a análise de seu conteúdo e estrutura, o racional 

utilizado na sua elaboração, bem como a percepção dos agentes privados em relação às 

definições e obrigações por elas impostas, oferecem importantes lições.  

Para a seleção das experiências analisadas, foram considerados os seguintes fatores:  

1) Existência de projetos de CCS em operação ou em estágio avançado de 

desenvolvimento na jurisdição analisada. Daí resultaram: Austrália, Canadá, China, 

Noruega, Qatar, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Estados Unidos. 

2) Existência de legislação específica para regulamentação das atividades de CCS, 

especialmente para a etapa de armazenamento de CO2.  Dos países identificados no item 

anterior, apenas Austrália, Canadá, Noruega, e Estados Unidos6. 

3) Disponibilidade de legislação oficialmente traduzida para língua inglesa, o que permite 

consulta a fontes oficiais, eliminando a hipótese de análise de tradução equivocada do 

texto original. Todos os países identificados no item anterior disponibilizam legislação 

em língua inglesa ou oferecem versão traduzida em sites oficiais. 

Uma vez selecionados os países, a análise comparativa se concentrou no texto dos 

marcos legais relativos ao CCS, seu conteúdo e a maneira como foram estruturados. 

 

 

6 Não foram encontradas normas específicas ou menção a sua existência, nos seguintes países: Qatar, Emirados 

Árabes, Arábia Saudita.  
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1.5. Estrutura da tese 

Para alcançar os objetivos a que se propõe, esta tese foi estruturada em oito capítulos. 

Após esta breve introdução, o Capítulo 2 apresenta a evolução dos debates e acordos 

internacionais relacionados ao combate às mudanças climáticas, o papel ocupado pela cadeia 

de CCS nas projeções de redução de emissões de CO2 e a trajetória desenvolvimento de projetos 

de CCS ao redor do mundo. 

O Capítulo 3 descreve as atividades que compõem a cadeia CCS, compreendendo suas 

finalidades, as tecnologias utilizadas em cada etapa, a indicação de questões estratégicas como, 

por exemplo, a seleção do processo de captura e as características avaliadas em um reservatório 

geológico, entre outros aspectos relevantes. Além disso, serão levantados os riscos associados 

ao CCS – com destaque para os riscos e consequências do potencial vazamento de CO2, por ser 

entendido como a questão mais sensível em termos de riscos.  

Na sequência, o Capítulo 4 compreende os estudos de casos internacionais, 

sistematizando os desenhos regulatórios observados em alguns dos países que já 

implementaram projetos de CCS, identificando o que há em comum na soluções jurídico-

regulatórias adotadas nas diferentes jurisdições analisadas e o que há de diferente entre elas, à 

luz das particularidades de cada país. 

Uma vez explicado o que é a cadeia de CCS e o como sua estrutura regulatória foi 

pensada fora do Brasil, o trabalho focará individualmente em cada um dos aspectos jurídicos 

entendidos como elementares para o desenvolvimento de projetos das atividades de CCS no 

Brasil em um ambiente juridicamente seguro e estável. 

O Capítulo 5 concentra-se em avaliar os fundamentos para intervenção do Estado nas 

atividades de CCS através da disciplina regulatória, considerando a natureza jurídica das 

atividades que compõem a cadeia de CCS e a competência das agências reguladoras existentes. 

O Capítulo 6 buscará identificar a titularidade dos direitos de propriedade relacionados 

à etapa de armazenamento geológico, considerando que tal atividade inaugura uma nova forma 

de exploração de reservatórios geológicos, por meio da ocupação de seus espaços porosos.  
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O Capítulo 7 tratará das formas de outorga da exploração do espaço poroso aos agentes 

privados, considerando que reservatórios geológicos aptos a armazenar CO2 são considerados 

recursos minerais, bens públicos de propriedade da União. O capítulo também reflete sobre a 

necessidade de criação de mecanismos de governança dos recursos naturais não renováveis 

encontrados no subsolo brasileiro, tendo em vista que o avanço tecnológico permitiu o 

surgimento de diversas formas de exploração de tais recursos, as quais poderão concorrer entre 

si.  

O Capítulo 8 analisa o regime de responsabilidade civil de longo prazo aplicável às 

hipóteses de vazamento de CO2, considerando os regimes de responsabilização no sistema 

jurídico brasileiro e as características e riscos inerentes às atividades de armazenamento 

geológico de carbono. O capítulo também propõe a estruturação de um sistema de 

responsabilização de longo prazo específico para atividades de CCS, que envolve a 

transferência de responsabilidade para o Estado após o encerramento completo das operações.  

Por fim, será apresentada uma síntese conclusiva com os principais achados desta 

pesquisa, identificando suas limitações e recomendações para aprofundamentos futuros.  

As recomendações e sugestões estão consolidadas no Anexo 1, que traz uma proposta 

de Projeto de Lei de Marco Regulatório para a atividade de Armazenamento Geológico de CO2. 

O referido projeto foi elaborado em conjunto, por um grupo de pesquisadores, coordenados pela 

Prof. Hirdan Katarina de Medeiro Costa, no âmbito de Projeto nº 42, intitulado “Avaliação de 

impacto ambiental de atividades de CCS no Brasil e aspectos legais”  
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2. A questão climática e o papel da cadeia de CCS na descarbonização da 

economia 

2.1. A evolução do debate sobre Mudanças Climáticas  

Em 1988, a Organização Meteorológica Mundial (do inglês World Meteorological 

Organization WMO) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (do inglês UN 

Environment Programme - UNEP) criaram o Painel Intergovernamental sobre Mudanças do 

Clima (do inglês Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) com o objetivo de 

avaliar a ciência relacionada às mudanças climáticas. Desde sua a criação, o IPCC vem 

convocando cientistas e especialistas das mais diversas áreas para elaborar relatórios 

abrangentes de avaliação em intervalos de 5 a 7 anos. Os relatórios vêm sendo utilizados não 

só pelo UNFCCC, mas por pesquisadores do mundo todo, sendo o AR5 um dos mais 

conhecidos (IPCC, 2013, 2014b). 

Já no primeiro relatório de avaliação ficou registrado que as emissões resultantes de 

atividades humanas aumentaram substancialmente as concentrações atmosféricas de gases de 

efeito estufa, o que, entre as diversas consequências, significaria o provável aumento da 

temperatura do planeta. O relatório prevê que em um cenário de emissões business-as-usual, 

sem esforços para redução, a taxa média de aumento da temperatura média global durante o 

próximo século é estimada em cerca de 0,3 ° C por década, o que resultaria em um provável 

aumento na temperatura média global de cerca de 1°C (cerca de 2 ° C acima do período pré-

industrial) em 2025 e 3°C acima de 1990 (cerca de 4°C acima do pré-industrial) antes do ano 

21007 (IPCC, 1990, p. XXII). 

Foi a partir do resultado trazido por este relatório que, em 11 de dezembro de 1990, a 

Assembleia Geral da ONU instituiu um Comitê de Negociação Intergovernamental para criação 

 

7
 Trecho original do relatório: “Under the IPCC Business-as-Usual (Scenario A) emissions of greenhouse gases, 

the average rate of increase of global mean temperature during the next century is estimated to be about 0 3°C per 

decade (with an uncertainty range of 0 2°C to 0 5°C) This will result in a likely increase  in global mean temperature 

of about 1°C above the present value (about 2°C above that in the pre-industrial period) by 2025 and 3°C above 

today's (about 4°C above pre-industrial) before the end of the next century” 
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de uma Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, isto é, a proposição de uma estrutura de 

cooperação internacional para combater as mudanças climáticas.  

Durante cinco encontros, representantes de 150 países discutiram compromissos, metas e 

cronogramas obrigatórios para redução de emissões, mecanismos financeiros, transferência de 

tecnologia e responsabilidades dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, dando origem 

ao texto da Convenção que foi adotado na sede das Nações Unidas em Nova York, em 1991.  

No ano seguinte, um encontro no Rio de Janeiro (conhecido como “Earth Summit”) 

reuniu representantes do mundo todo e foi palco da adesão de diversos países à Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (do inglês United Nations Framework 

Convention on Climate Change - UNFCCC8).  

A referida Convenção entrou em vigor em 1994, cujos países signatários são conhecidos 

como 'Partes'. Os signatários se reúnem anualmente na Conferência das Partes (do inglês 

Conference of the Parties - COP) para negociar respostas multilaterais às mudanças climáticas. 

Constituída a UNFCCC e a tradição de realização anual da Conferência das Partes, a 

organização e seus signatários vêm empreendendo esforço contínuo em torno da questão da 

mitigação das mudanças climáticas. Os encontros promovidos entre os países servem como 

arena para negociação e debate, tendo sido o cenário em que grandes acordos mundiais foram 

firmados.   

Um dos grandes marcos históricos ocorreu em 1997, na COP-03, quando a UNFCCC 

adotou o Protocolo de Kyoto, o primeiro tratado mundial de redução de emissões de gases do 

efeito estufa. As metas contidas no documento eram obrigações legalmente vinculadas para os 

países desenvolvidos listados no Anexo I da Convenção-Quadro. Por sua vinculação legal, a 

elaboração do tratado demandou grande esforço político e diplomático, cuja ratificação só veio 

a ocorrer no ano de 2005.  

O primeiro período de compromissos definidos pelo Protocolo começou em 2008 e 

terminou em 2012. O segundo período de compromisso começou em 1 de janeiro de 2013 e 

 

8
 Na mesma ocasião foram acordadas a Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica e a Convenção de 

Combate à Desertificação 
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terminou em 2020. De acordo com FALKNER (2016, p. 1111), o Protocolo de Kyoto deveria 

ser apenas um primeiro passo em direção à mitigação das mudanças climáticas. A expectativa 

era de que ele deveria ser revisado e fortalecido, e que a conferência realizada em Copenhague, 

em 2009, produzisse um acordo sucessor que também incluiria esforços de mitigação por países 

que não constavam no Anexo I. No entanto, ao contrário das expectativas, o resultado foi bem 

diferente e o Protocolo de Kyoto nunca chegou a ter grande impacto.  

FALKNER (2016) explica que existem várias razões pelas quais o Protocolo de Kyoto 

não oferece uma abordagem viável para mitigar as mudanças climáticas. Primeiro, ao 

estabelecer uma meta estática de redução de emissões, o regime não conseguiu criar incentivos 

dinâmicos para descarbonizar a economia. Posteriormente, a definição de novas metas para um 

segundo período de compromisso após 2012 se mostrou difícil, pois o foco em metas 

legalmente vinculadas transformou as negociações climáticas em um conflito de distribuição 

da obrigação de mitigação entres as respectivas Partes. Alguns países industrializados relutaram 

em se sujeitar novamente a outro conjunto de metas rígidas e acabaram se retirando do tratado, 

enquanto outros declararam que não assumiriam novos compromissos. Por fim, a rígida divisão 

entre os países que pertencem ou não ao Anexo I tornou difícil lidar com o rápido aumento das 

emissões das economias emergentes, que por sua vez não queriam limitar seu possível 

desenvolvimento econômico em razão da limitação de emissões futuras. 

Foi assim que o Protocolo de Kyoto perdeu força, levando a conclusão de que a 

diplomacia multilateral climática havia chegado a um beco sem saída e seria necessário 

construir um novo caminho. 

As projeções relacionadas às mudanças climáticas, no entanto, tornaram-se cada vez 

mais pessimistas. Em 2013 e 2014, o IPCC apresentou as Contribuições do Grupo de Trabalhos 

1 e 2 do Quinto Relatório de Avaliação - AR5 (IPCC, 2013, 2014b), consolidadas as descobertas 

científicas alarmantes. 

Duas décadas de trabalhos e negociação, combinados com os resultados apresentados 

pelas contribuições dos Grupos de Trabalho do IPCC, criaram um ambiente propício para que 

o mundo enxergasse a necessidade de se comprometer com a questão climática.  
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O ano de 2015 foi histórico, foi nele que 196 países se reuniram na COP-21 realizada 

em Paris e firmaram um acordo com o objetivo de colocar o mundo em direção ao 

desenvolvimento sustentável. Trata-se do universalmente conhecido Acordo de Paris 

(BRASIL, 2017)9. O objetivo do acordo é claro, todas as partes devem se empenhar para 

“manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2º C em relação aos níveis pré-

industriais, e envidar esforços para limitar esse aumento da temperatura a 1,5º C em relação aos 

níveis pré-industriais” (Artigo 1, “a” do Acordo).  

De acordo com o relatório especial publicado pelo IPCC (2018), para alcançar a meta 

de 1,5ºC, até 2030 as emissões antropogênicas líquidas globais de CO2 precisam diminuir cerca 

de 45% em relação ao nível de emissões observado em 2010, chegando a zero líquido em 2050. 

Para limitar o aquecimento global a 2°C, até 2030 as emissões de CO2 precisam diminuir cerca 

de 25% em relação ao nível de 2010 e atingir o zero líquido por volta de 2070. 

O Acordo de Paris não atribui aos compromissos firmados um caráter obrigatório, 

diferentemente dos demais tratados definidos pela UNFCCC, em que os compromissos eram 

considerados como legalmente vinculantes. Ao invés da obrigação legal estabelecida através de 

uma meta cuja definição adviria do próprio tratado, o acordo inovou ao reconhecer a 

importância da política doméstica nas mudanças climáticas e permitiu que as próprias Partes 

estabelecessem o seu nível de ambição para mitigar as emissões de CO2, de forma voluntária 

(FALKNER, 2016).  

As contribuições nacionalmente determinadas (NDCs), como são conhecidos os 

comprometimentos individuais e voluntários, representam os esforços de cada país na redução 

das emissões nacionais e adaptação aos impactos das mudanças climáticas mundiais 

(KEOHANE; OPPENHEIMER, 2016, p. 148), não sendo restritas aos países que ratificaram o 

tratado.   

Pode-se dizer que a COP-21 consolidou mais de 20 anos de negociações e teve como 

resultado o estabelecimento de um compromisso mundial para reduções nas emissões de CO2.  

 

9
 Promulgado no Brasil por meio do Decreto no 9.073, de 05 de junho de 2017.  
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2.2. O papel do CCS nos cenários de redução de emissões de CO2  

Embora o Acordo de Paris tenha sido visto por muitos como uma história de sucesso 

diplomático e tenha representado uma inquestionável evolução no debate sobre a emergência 

climática no mundo, fato é que as emissões globais de Gases do Efeito Estufa (GEE) 

continuaram a aumentar entre 2010 e 2018. De acordo com LAMB et al. (2021), as emissões 

de GEE em 2018 foram as mais altas da história da humanidade, atingindo 58 GtCO2eq. Com 

base nas emissões diretas produzidas em cada setor, segundo os autores, a maior parte das 

emissões globais em 2018 veio do setor de energia (34%; 20 GtCO2eq), seguido pela indústria 

(24%; 14 GtCO2eq), usos da terra (21%; 12 GtCO2eq) e transporte (14%; 8,3 GtCO2eq). As 

emissões de GEE em 2018 foram cerca de 11% maiores se comparadas aos níveis de emissão 

de GEE em 2010, sendo um terço desse aumento atribuído ao setor de energia (1,9 GtCO2eq), 

seguido pela indústria (1,8 GtCO2eq, 30% do aumento) e transporte (1,2 GtCO2eq, 20%), entre 

outros. 

Em setembro de 2021, o IPCC divulgou relatório que consolida as NDCs apresentadas 

pelas Partes e avalia o seu impacto considerando o orçamento de carbono10 restante até 2050 

(IPCC, 2021). Considerando a implementação integral das metas dos países, as emissões de 

GEE em 2030 deverão ser de 16,3% acima dos níveis de emissão de 2010. A consequência 

desse aumento seria que 89% do orçamento de carbono seria consumido até 203011 no cenário 

de 1,5ºC, deixando um orçamento de cerca de 55 GtCO2 de carbono para o período 

compreendido entre 2030-2050 (IPCC, 2021, p. 05). O relatório traz, ainda, a Figura 2, que 

ilustra a trajetória de emissões caso sejam mantidas as metas atuais das NDCs.  

 

10
 O orçamento de carbono representa a quantidade cumulativa de emissões de CO2 permitida ao longo de um 

intervalo de tempo considerando os limites esperados no aumento de temperatura. Os valores variam conforme as 

premissas do cálculo. 
11

 No contexto do orçamento de carbono projetado pelo próprio IPCC nos relatórios publicado em 2013 e 2018, 

consistente com 50 por cento de probabilidade de limitar o aquecimento a 1,5°C.  
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Figura 2 Comparação das emissões globais em cenários avaliados no Relatório Especial do IPCC com 

as emissões globais totais de acordo com as NDCs 

 

Fonte: IPCC, 2021.  

Como se vê, apesar dos inquestionáveis avanços políticos e diplomáticos consolidados 

pelo Acordo de Paris, não só houve uma persistência no aumento das emissões, mas o 

comprometimento dos países está aquém do necessário, o que evidencia que uma política 

climática eficaz não depende exclusivamente do reconhecimento da questão climática como 

um problema urgente, tampouco de intenções políticas e soluções rápidas. É necessário 

engajamento em nível global, com o planejamento e implementação de políticas de curto, médio 

e longo prazo, com base na criação de uma estrutura que permita a transformação tecnológica 

e econômica no longo prazo, capaz de viabilizar uma redução sustentável das emissões e uma 

transição justa (HEFFRON, 2021). 

Em outras palavras: para se ter uma chance razoável de permanecer abaixo do limite de 

2°C em relação aos níveis pré-industriais, o mundo precisa reverter as tendências atuais de 

emissão.  

No centro da avaliação realizada pelo IPCC sobre os possíveis caminhos e cenários para 

manter o aquecimento global médio abaixo de 2º C neste século estão os Modelos Integrados 

de Avaliação (do inglês Integrated Assessment modelling, IAMs) (IPCC, 2018, p. 100). Tais 
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modelos combinam perspectivas de diferentes disciplinas, resultando em uma descrição 

dinâmica de cenários que conjugam energia, economia, terra e clima - setores nos quais se 

encontram os maiores contribuintes na emissão de gases do efeito estufa12. A interação desses 

diferentes setores em uma única interface permite a visualização das mudanças do sistema como 

um todo, assim como as interações entre esses setores e, consequentemente, as questões que 

cercam a mitigação das alterações climáticas (DAVIDSON et al., 2017).   

Na maior parte dos cenários previstos verifica-se forte dependência de técnicas de 

remoção de carbono13, sendo o CCS apontado como uma opção atrativa entre aquelas 

observadas nos portfólios de mitigação (IPCC, 2018, p. 158). Isto, porque, trata-se de opção 

viável para ajudar na descarbonização de indústrias intensivas em emissões, como é o caso da 

produção de cimento, assim como para produção de energia com baseada em combustíveis 

fósseis.  

Outro ponto chave é o fato de a cadeia de CCS poder ser utilizada de forma integradas 

às plantas de bioenergia (dessa combinação surge a sigla BECCS14), gerando emissões 

negativas que poderão servir para compensar as emissões de outras fontes emissoras que 

enfrentam maior dificuldade técnica para reduzir emissões.  

Assim, nos cenários projetados em que não se realiza a substituição de fontes mais 

intensivas em emissões ou em que a demanda de energia não é radicalmente reduzida, o CCS 

representa uma parcela de instrumento de redução de emissões (IPCC, 2018, p. 134–136). 

 

12
 Os resultados das IAMs dependem largamente das premissas adotadas nos estudos, como por exemplo, a adoção 

de hipótese acerca do funcionamento de mercados, do funcionamento político e do perfil das políticas e até acerca 

do desenvolvimento tecnológico e dos custos relacionados ao processo de mitigação, assim como de aspectos 

relacionados ao desenvolvimento socioeconômico e a regulação e precificação dos mercados de carbono. 
13

 Esta expressão é utilizada para fazer referência a um conjunto de técnicas para remover CO2 da atmosfera, entre 

elas: Captura e armazenamento de carbono (que pode ser combinada com diversas fontes de captura, destacando-

se entre elas a captura em plantas de bioenergia (BECCS); florestamento e reflorestamento, biocarvão, aceleração 

de intemperismo, carbonatação mineral. Nesse sentido, verificar página 42 e seguintes: BOX 7 do Capítulo 04, do 

IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above 

pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the 

global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-

Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, 

R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and 

T. Waterfield (eds.)]. 
14

 Nesse último caso, o cultivo da matéria-prima da biomassa sequestra o CO2 gerado durante o processo de 

produção de energia (bioeletricidade ou biocombustíveis) e a captação adicional destes últimos (CCS) leva a 

retirada de CO2 da atmosfera. O BECCS tem o duplo benefício de mitigar emissões e gerar energia. 
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Especificamente no setor de energia, a Agência Internacional de Energia (AIE ou, no original 

em inglês International Energy Agency - IEA), em relatório especial publicado a pedido da 

presidência da COP-26 (IEA, 2021b), apresenta algumas projeções para o setor de energia se 

tornar carbono neutro até 2050. Nessas projeções a utilização de CCS é apontada como 

estratégica em quase todos os cenários.  

Segundo o relatório (IEA, 2021b), considerando os projetos atualmente em 

desenvolvimento, o CCS será responsável pela captura de 40 MtCO2 por ano, durante os 

próximos cinco anos. Passado esse primeiro momento, espera-se uma rápida expansão das 

operações. Em 2030, 1,6 GtCO2 por ano será capturado globalmente, aumentando para 7,6 

GtCO2 em 2050. Espera-se que aproximadamente 95% do total de CO2 capturado em 2050 seja 

armazenado de forma permanente em reservatórios geológicos. (IEA, 2021b, p. 79) 

Não obstante o seu reconhecimento como um instrumento relevante nos cenários de 

descarbonização, as iniciativas de implementação de projetos ao longo das últimas décadas, 

seja em capacidade de estocagem, seja em número, se mostraram muito voláteis ao longo do 

tempo e não vêm alcançando as projeções realizadas no passado.  

 

2.3. A trajetória de desenvolvimento de projetos de CCS ao redor do mundo: lições 

aprendidas 

Da análise do histórico de iniciativas de projetos relacionados à implementação de CCS, 

ao menos três ciclos diferentes podem ser identificados15 (LORIA; BRIGHT, 2021).  

O primeiro ciclo se iniciou com os primeiros registros de utilização de técnicas de 

injeção de CO2 no subsolo (originalmente focados no incremento de capacidade de extração de 

petróleo e gás em campos maduros até por volta de 2010), quando o interesse pela técnica 

 

15
 O desenvolvimento de tecnologias e processos ligados ao que hoje se entende por captura e armazenamento de 

CO2 são anteriores ao Sleipner CO2 Project. Desde técnicas de separação do CO2 do gás natural utilizadas a partir 

de 1930, passando pelo desenvolvimento da técnica de injeção de CO2 em campos de petróleo com o objetivo de 

potencializar a extração de petróleo, em 1972 no projeto Val Verde (Texas, EUA), todas essas técnicas fazem parte 

da origem do desenvolvimento do CCS (IEA, 2016, p. 19). 
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ganhou bastante destaque como mecanismo de mitigação de emissões de CO2 por meio do 

armazenamento geológico permanente. 

O desenvolvimento de tecnologias e processos ligados ao que hoje se entende por 

captura e armazenamento de CO2 é antigo. Desde técnicas de separação do CO2 do gás natural 

utilizadas a partir de 1930, passando pelo desenvolvimento da técnica de extração avançada de 

petróleo (do inglês, Enhanced Oil Recovery – EOR), em 1972 no projeto Val Verde (Texas, 

EUA), todas fazem parte da origem do desenvolvimento do CCS (IEA, 2016b, p. 19). No 

entanto, o primeiro projeto dedicado ao armazenamento geológico de larga escala, sem que o 

foco principal fosse a extração avançada de petróleo, foi o “Sleipner CO2 Storage Project”, que 

entrou em operação em 1996, na Noruega (KAPETAKI; SCOWCROFT, 2017; NEELE et al., 

2014).  

Vale notar que, em referência a este período, ainda existem duas instalações em 

operação. Uma delas está localizada no Campo de petróleo Zhonguyuan da Sinopec, na China, 

e outra encontra-se no Brasil, no campo da Bacia de Santos. Em ambos os casos, trata-se de 

operação de EOR com injeção de CO2 (LORIA; BRIGHT, 2021, p. 02). 

No final deste ciclo, as expectativas sobre o CCS como mecanismo relevante das 

políticas de mitigação de emissões de CO2 tornaram-se altas, assim como as perspectivas de 

construção de infraestrutura ao redor do mundo para as próximas décadas. Em relatório 

publicado em 2009, a IEA projetou que aproximadamente 100 projetos deveriam ser 

construídos até 2020 e 3000 até 2050 (IEA, 2009, p. 04). Para tanto, as estratégias indicavam 

que seriam necessários investimentos de aproximadamente US $ 5-6 bilhões por ano no período 

entre 2010 e 2020, sendo a maior parte realizados por países desenvolvidos. 

O segundo ciclo se inicia por volta de 2010, quando o interesse pelo uso da técnica de 

extração avançada de petróleo a partir da injeção de CO2 se renovou, especialmente nos EUA 

(IEA, 2016b, p. 23). Inicialmente, o mais comum era realizar a captura de CO2 de fontes 

estacionárias de alta concentração, seja de processos industriais, seja no processo de separação 

de outros gases, como no caso do gás natural. O CO2 capturado era liberado para a atmosfera, 

e, com o advento do EOR, parte passou a ser reinjetado nos campos de petróleo. Com o avanço 

do interesse pela mitigação de CO2, essas fontes de captura foram se multiplicando. Em 2014, 

foi iniciada a primeira captura em larga escala a partir da separação de CO2 de um projeto de 
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geração de energia elétrica. O Boundary Dam CCS Project, no Canadá, tinha capacidade de 

geração de 115 megawatt a partir do carvão, com capacidade de armazenamento de 1 MtCO2 

por ano (HACKETT; FICHEME, 2016; IEA, 2016b).   

Nesse período, o número de projetos de CCS se expandiu, mas grande parte das 

iniciativas falharam ao longo do caminho em razão de falta de financiamento. Em 2010, 

chegaram a existir simultaneamente quase 80 projetos de CCS de larga escala em diferentes 

estágios, e, já em meados de 2016 essa lista se reduziu para menos de 40 (IEA, 2016b).  

Além da instabilidade na taxa da implementação efetiva de infraestruturas para o 

armazenamento de CO2 (isto é, projetos que entraram em operação) observadas até 2016, 

tornou-se claro que o ritmo de desenvolvimento e efetiva implementação da tecnologia estava 

muito aquém do necessário, de acordo com os cenários esperados.  

Não à toa, passadas quase duas décadas desde o início das operações do Sleipner CO2 

Storage Project, na Noruega, alguns trabalhos publicados passaram a alertar para a quebra de 

expectativas em relação ao ganho de escala de projetos de CCS e buscaram identificar quais 

gargalos e obstáculos demandavam atenção para evitar o fracasso da utilização (HACKETT; 

FICHEME, 2016; REINER, 2016; SCOTT et al., 2013). 

Entre as dificuldades para a implementação de projetos comerciais de larga escala, 

destacam-se principalmente três aspectos considerados chave para destravar a aparente 

resistência do mercado no investimento em CCS: os altos custos para construção e operação 

das infraestruturas, a falta de políticas de incentivos para descarbonizar a economia e os riscos 

jurídico-regulatórios relacionados, principalmente, à etapa de armazenamento geológico do 

CO2. 

A questão dos custos para estruturação de um projeto e as políticas de incentivo à sua 

implementação são aspectos que se relacionam entre si, especialmente nos primeiros projetos. 

Isto, porque, uma vez que a tecnologia tem como propósito reduzir as emissões de CO2 através 

de seu armazenamento geológico permanente, sua implementação demanda políticas públicas 

bem estruturadas e pensadas para fornecer os incentivos adequados para a adoção de estratégias 

que mitiguem emissões. Nesse sentido, vale notar que dado o caráter tecnológico do CCS e o 

fato de que parte das técnicas envolvidas ainda não estarem completamente maduras à época, 
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os incentivos iniciais deveriam partir diretamente dos governos, por meio de investimentos e 

subsídios. Acreditava-se que, após as primeiras experiências de sucesso, haveria uma curva de 

aprendizado e um ganho de escala que reduziriam os custos de estruturação e operação dos 

projetos.  

Nesse ponto, os investimentos públicos diretos seriam substituídos por políticas 

voltadas à precificação de carbono (por meio da criação de mercado de emissões, tributação de 

carbono, entre outros instrumentos) de modo que os custos de emitir superassem os custos e 

riscos associados ao desenvolvimento dos projetos (COOK; ZAKKOUR, 2015, p. 50).  

Em síntese, os incentivos necessários ao desenvolvimento do CCS se dariam em duas 

etapas. Em uma primeira etapa, os projetos seriam naturalmente mais custosos, razão pela qual 

nesse primeiro período além do investimento privado, entendia-se fundamental contar com 

investimento ou fomento público, ao menos nos estágios iniciais de construção da infraestrutura 

dos projetos. Em um segundo momento, após o amadurecimento das operações e dos modelos 

de negócios, a expectativa é de que os custos seriam reduzidos de tal sorte que seriam inferiores 

ao custo de emissões de CO2. Nesse ponto, vale notar que os mecanismos de precificação de 

emissões são considerados fundamentais à consolidação dos modelos de negócios dos projetos 

de CCS (HERZOG, 2017, p. 5697–5698). 

Por fim, outros aspectos comumente citados estão relacionados às barreiras jurídico-

regulatórias, especialmente em relação à responsabilidade de longo prazo do operador do 

armazenamento geológico em relação aos possíveis vazamentos de CO2 após o encerramento 

da operação. Esta percepção de risco é observada especialmente em duas situações, (i) quando 

há completa incerteza decorrente da inexistência de desenho regulatório específico para CCS 

nacional ou local, tornando a percepção de insegurança jurídica da atividade muito alta, o que 

acaba sendo precificado, onerando demasiadamente o projeto, (ii) quando há regulamento 

próprio, mas os riscos da operação são majoritariamente atribuídos ao particular, por um 

período de tempo demasiadamente longo após o encerramento das operações de injeção (IEA, 

2016b). 

Combinando a cada vez mais clara constatação de que a implementação de 

infraestruturas de CCS estava abaixo das projeções com o crescente reconhecimento da 

urgência climática, consolidada com a assinatura do Acordo de Paris, inicia-se o terceiro ciclo. 
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A partir de 2017, ano após ano, aumenta o número de projetos de CCS em desenvolvimento 

(LORIA; BRIGHT, 2021, p. 02), conforme ilustra a Figura 3: 

Figura 3 Capacidade de instalação de projetos de CCS 

 

Até meados de 2021, os 109 projetos (entre projetos de larga escala e demonstração), 

em diferentes níveis de implementação, estavam distribuídos entre os Estados Unidos (que com 

12 projetos de larga escala em operação lideram a lista), Canadá, Europa, Oriente Médio e 

região da Ásia-Pacífico. A Figura 4 ilustra os projetos existentes em 2021: 

Figura 4 Projetos de CCS em 2021 
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Embora os últimos cinco anos indiquem um ciclo crescente de criação de novos 

projetos, o número atual ainda é muito inferior ao necessário para atender a demanda climática. 

(IEA, 2021) 
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3. Captura e Armazenamento de CO2 

3.1. O ciclo de Captura e Armazenamento de CO2 

A cadeia de CCS é composta por diversas atividades, divididas em três etapas, que 

envolvem o uso de múltiplas tecnologias para capturar e armazenar CO2, a fim de evitar seu 

retorno à atmosfera no longo prazo. Esse processo pode ser dividido em três principais fases: 

captura, transporte e o armazenamento de CO2. Uma outra fase, também considerada quando 

se fala em cadeia de CCS, é a utilização do CO2 (quando utilizada, utiliza-se a abreviatura 

CCUS). Conforme será explicado em item específico, a etapa de utilização é uma fase 

alternativa ao armazenamento permanente, que por sua natureza, não será explorada nesta tese.  

A etapa de captura envolve a separação de CO2 de outros produtos gasosos, 

principalmente de fontes industriais e relacionadas à energia.  

A etapa de transporte pode ser necessária para levar o CO2 capturado para um local de 

armazenamento adequado localizado a uma certa distância da fonte de captura. Para viabilizar 

o transporte, o CO2 separado e capturado é comprimido a altas pressões, o que reduz 

significativamente seu volume e permite que uma maior quantidade seja transportada.    

No que se refere à etapa de armazenamento, os principais métodos incluem injeção em 

formações geológicas subterrâneas, injeção no fundo do oceano ou fixação industrial em 

carbonatos inorgânicos. Há, ainda, a possibilidade de dar uma finalidade comercial ao CO2 

(utilização). Alguns processos industriais podem utilizar e armazenar pequenas quantidades de 

CO2 capturado em produtos manufaturados (CUÉLLAR-FRANCA; AZAPAGIC, 2015). O 

ciclo de CCS pode ser ilustrado conforme Figura 5: 

Figura 5 Cadeia de CCS 
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Fonte: Tradução livre de IEA, 2021. 

 

Vale lembrar que cada etapa utiliza tecnologias que se encontram em diferentes estágios 

de desenvolvimento. Os sistemas completos de CCS podem ser montados a partir de tecnologias 

existentes que são maduras ou economicamente viáveis sob condições específicas, embora o 

estado de desenvolvimento de todo o sistema possa ser menor do que alguns de seus 

componentes, se analisados separadamente.  

Nos tópicos a seguir, cada etapa do processo é descrita mais detalhadamente, de forma 

a informar sobre as principais características das tecnologias que a envolvem, suas aplicações, 

vantagens e desvantagens. De todo modo, é preciso que se registre que as descrições são 

baseadas em revisão da bibliografia. Tais estudos tratam de questões técnicas altamente 

complexas e especializadas, cuja avaliação não é objeto desta tese. O objetivo é apresentar as 

características de cada uma das etapas de modo que seja possível visualizar o cenário geral e 

contextualizar de forma adequada as questões jurídicas e regulatórias dele decorrentes.  
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3.1.1. Captura do CO2 

A primeira atividade ou a primeira parte que forma a cadeia de CCS é a captura do CO2.  

Em linhas gerais, tal etapa é composta pelo processo de separação do CO2 produzido geralmente 

em fontes estacionárias, seguido de um procedimento de concentração do fluido capturado, de 

modo a facilitar o transporte até o local onde será realizado o seu armazenamento permanente 

(FERON; HENDRIKS, 2005).  

Antes de adentrar nos pormenores desta etapa, é importante que se registre que o esforço 

de descrever o que envolve o processo de captura de CO2 e a diversidade de tecnologias a ele 

relacionadas tem por objetivo deixar evidente que não há uma única ou melhor forma de 

realização da captura, uma vez que a determinação do método depende das características da 

fonte de geração de CO2 (KUNZE; SPLIETHOFF, 2012). Mais do que isso, é preciso que se 

tenha clareza que os processos tecnológicos que envolvem a captura estão em constante 

mudança e podem ser aplicados aos mais diversos setores e indústrias, a depender de sua 

viabilidade econômica.  

Entender a dimensão da diversidade de tecnologias, assim como o seu funcionamento e 

suas características básicas, é essencial para fins de desenho de uma estrutura regulatória 

adequada. Para tanto, este tópico endereça os seguintes aspectos: compreensão dos fatores 

gerais que contribuem para identificação das fontes emissoras de CO2 adequadas para captura, 

identificação dos processos que costumam ser adotados para sua realização da captura e a 

diversidade de tecnologias aplicáveis. 

No que se refere às fontes de emissão, para que o processo seja mais eficiente e viável 

do ponto de vista econômico, a separação e a captura são realizadas a partir da produção em 

processos que se dão em grandes fontes estacionárias de emissão, cuja concentração de CO2 é 

alta. Isto, porque, a captura e separação de CO2 de fontes esparsas e de baixa emissão, como a 

captura direta do ar, consomem proporcionalmente mais energia e recursos, regra geral, 

aumentando o custo de captura por tonelada de CO2, tornando a atividade economicamente 

inviável (WILCOX; PSARRAS; LIGUORI, 2017). Esta inviabilidade poderá, conforme a 
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precificação da tonelada de carbono, demandar o aperfeiçoamento de tecnologias e a criação de 

subsídios públicos para a implementação de atividades16. 

Geralmente, as fontes de emissão estacionárias são as instalações de produção de 

energia elétrica a partir de combustíveis fósseis, biocombustíveis ou biomassa, instalações de 

grandes indústrias emissoras (como por exemplo a de produção de cimento e siderúrgica), da 

produção de petróleo e de gás natural (separação do CO2 do gás natural), da produção de 

biocombustíveis, entre outras (VAN EGMOND; HEKKERT, 2012, p. 5149).  

Cada tipo de processo industrial ou de geração de energia elétrica emite CO2 em 

diferentes concentrações e pressões.  A concentração de CO2 e a pressão da corrente gasosa em 

que o CO2 está presente e o tipo de combustível (sólido ou gás) são fatores importantes para 

selecionar qual o melhor sistema de captura e do gasto de energia necessário no processo. 

Segundo REITER e LINDORFER (2015) a concentração de carbono nos gases de combustão 

de uma usina a gás é de cerca de 3-10%. A concentração de usinas a carvão é muito maior (varia 

entre 12 e 15%), o petróleo e a biomassa variam de 3 a 8%, tornando a captura de CO2 das 

usinas a carvão mais baratas por tonelada de CO2, em comparação com usinas movidas a gás. 

Já a captura nas dornas de fermentação da produção de bioetanol é ainda mais barata, devido à 

alta concentração de CO2 na corrente de gases produzidos, que pode chegar a de cerca de 99%, 

dispensando a etapa de separação, requerendo apenas processo de desidratação e compressão 

(SANCHEZ et al., 2018).  

Por sua vez, nos processos industriais, de acordo com informações consolidadas por 

KOYTSOUMPA et. al. (2018, p. 05), as concentrações de CO2 podem variar de 20 a 30% na 

indústria de ferro e aço, 14 a 33% na indústria de cimento, enquanto nas refinarias de 

hidrogênio, pode ser encontrado em concentrações típicas de 15 a 20%. 

Embora pouco mencionado como fonte eficiente para captura, não se pode deixar de 

lembrar que há CO2 no ar que respiramos. A concentração de CO2 em agosto de 2021, de acordo 

com o monitoramento realizado pelo programa Global Climate Change: Vital Signs of the 

 

16
 Vale notar que já na etapa de revisão deste trabalho, foi noticiado que a primeira estrutura comercial de captura 

direta do ar foi inaugurada na Islândia.  Financial Times. “World´s biggest ‘direct air capture’ plant starts pulling 

in CO2”. Publicado em 08.setembro.2021. Disponível em:   https://www.ft.com/content/8a942e30-0428-4567-

8a6c-dc704ba3460a 
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Planet da Nasa17, era de aproximadamente 417 ppm. Esta concentração, em termos de captura, 

é muito baixa e demandaria o processamento de grandes volumes de ar, o que acaba por 

envolver o gasto de muita energia para captura (LIANG et al., 2015). A despeito disso, há 

contínuo esforço de pesquisa para o desenvolvimento de solventes mais eficientes que 

reduziriam demanda de energia, assim como a investigação de situações em que a captura direta 

do ar seja mais apropriada (WILCOX; PSARRAS; LIGUORI, 2017). 

Em relação aos processos de captura de CO2, como explicam VAN EGMOND e 

HEKKERT (2012, p. 5149), existem muitos processos que convertem energia primária em 

produtos úteis. Cada processo emite CO2 em diferentes concentrações e em diferentes pressões, 

sendo esse o fator que determinará qual o método de captura mais adequado. Os processos de 

separação comumente podem ser divididos em três categorias principais ou rotas gerais de 

processo (FERON; HENDRIKS, 2005; IPCC, 2005, p. 3; VAN EGMOND; HEKKERT, 2012), 

quais sejam: processo pós-combustão, pré-combustão e desnitrogenação.  

Nos sistemas pós-combustão há basicamente duas etapas, primeiro ocorre a combustão, 

etapa na qual a energia é produzida, seguida da separação do CO2. Nesse processo, o 

combustível é misturado ao ar e queimado, sendo a energia produzida por turbinas a gás ou a 

vapor. Quanto ao processo de separação, a obtenção do CO2 é realizada a partir da separação 

da pequena fração de CO2 presente em uma corrente de gás de combustão, sendo o sistema mais 

comum o processo de absorção usando solvente líquido (FERON; HENDRIKS, 2005, p. 453). 

Esse processo pode ser aplicado em em termoelétricas, incluindo as que utilizam combustíveis 

fósseis, biomassa, resíduos urbanos e entre outros (KOYTSOUMPA; BERGINS; KAKARAS, 

2018, p. 04). 

Já nos sistemas pré-combustão, como o próprio título indica, o carbono é capturado 

antes de sua combustão, por meio de três etapas consecutivas. Primeiro o combustível primário 

é convertido em uma mistura de Hidrogênio (H2) e CO2.  Na etapa seguinte a mistura é separada 

em uma corrente de CO2 e uma corrente de H2. Por fim, a terceira etapa se refere à conversão 

do combustível para produção de energia (FERON; HENDRIKS, 2005, p. 453).  Embora as 

 

17
 O Banco de dados aberto ao público foi acessado no dia 13 de agosto de 2021, por meio do site 

https://climate.nasa.gov/. Além dos níveis de dióxido de carbono, é possível acompanhar também o aumento da 

temperatura média global em relação ao ano de 1800, o nível do mar, entre outros indicadores relevantes de 

mudanças climáticas. 
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etapas iniciais de conversão de combustível sejam mais elaboradas e caras do que nos sistemas 

de pós-combustão, as altas concentrações de CO2 produzidas e as altas pressões frequentemente 

encontradas nessas aplicações são mais favoráveis para a separação de CO2. A pré-combustão 

seria usada em usinas que empregam tecnologia de ciclo combinado de gaseificação integrada 

(IPCC, 2005). 

Por sua vez, os sistemas de oxicombustão usam oxigênio puro em vez de ar18 para a 

combustão do combustível primário, produzindo um gás de combustão que é principalmente 

vapor de água e CO2. Isso resulta em um gás de combustão com altas concentrações de CO2.  

Nesse caso, pode ser necessário um tratamento adicional dos gases de combustão para remover 

poluentes do ar e gases não condensados (como nitrogênio) dos gases de combustão antes que 

o CO2 seja enviado para armazenamento. (KUNZE; SPLIETHOFF, 2012).  

A diferença deste processo em relação aos anteriores é que aqui a separação é 

direcionada para produzir oxigênio do ar (ou seja, separação de oxigênio principalmente de 

nitrogênio), evitando assim a necessidade de separação de CO2. Uma vantagem adicional pode 

ser que no mesmo processo todas as impurezas sejam capturadas, pois o processo é 

essencialmente livre de gases de combustão (FERON; HENDRIKS, 2005, p. 453). Os 

diferentes processos podem ser mais bem visualizados na Figura 6: 

 

18
 O ar é composto por oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e outros gases 
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Figura 6 Processos de Captura de CO2 

 

Além dos processos em si, as tecnologias utilizadas dentro desses processos também 

variam e podem ser classificadas em absorção, adsorção, separação por membrana, separação 

baseada em hidratos e destilação criogênica (LEUNG; CARAMANNA; MAROTO-VALER, 

2014). 

Conforme relata BUI et al. (2018, p. 1078 e ss) em trabalho que se dedica a analisar o 

estágio de desenvolvimento e aplicação de tecnologias que envolvem a cadeia de CCS, o 

absorvente químico clássico para aplicações de separação de CO2 é a amina. O processo de 

absorção é bastante antigo e conhecido pela indústria, sendo de 1930 o registro da primeira 

patente de um processo de separação de gases ácidos por amina.  

Por sua vez, os processos de adsorção foram considerados pela primeira vez no início 

dos anos 1990 como uma alternativa aos processos baseados em solventes para captura de 

carbono (KIKKINIDES; YANG; CHO, 1993). Desde esses estudos iniciais, houve um esforço 

crescente e sustentado para desenvolver a tecnologia de adsorção para captura de CO2. Os 

maiores esforços de pesquisa foram direcionados ao desenvolvimento de adsorventes com 

maior capacidade para CO2, melhor seletividade e melhor tolerância a impurezas. Novos 

adsorventes de captura de CO2 são relatados continuamente, sendo que os adsorventes clássicos 
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(carbonos, aluminas, sílicas, zeólitos) e suas modificações vêm sendo avaliados quanto ao seu 

potencial em aplicações de captura de CO2 (BUI et al., 2018, p. 1080).  

Além dos adsorventes em si, uma grande variedade de processos cíclicos19 vem sendo 

desenvolvida. Nesse sentido, as áreas de aplicação do processo de adsorção se expandiram dos 

gases de pós e pré-combustão para os fluxos de processo (por exemplo, indústrias de alimentos 

e bebidas, cimento, aço, petroquímica, papel e celulose e gás natural), o que é muito importante 

para o esforço de descarbonização de processos industriais (BUI et al., 2018).  

De forma geral, na última década houve notável esforço no sentido de tentar desenvolver 

técnicas e materiais de captura, de modo tornar os processos mais seguros e mais eficientes, a 

fim de tornar esta etapa menos custosa (IEA, 2016b, p. 29–31).   

Como antecipado no início deste tópico, a etapa que compreende a separação e captura 

de CO2 se destaca por sua dinamicidade. Os processos e as tecnologias aplicáveis são diversos, 

sendo os critérios de seleção do processo ideal diretamente ligados às características da fonte 

emissora.  

Da revisão bibliográfica ligada aos processos de captura, o que se verifica é que o ponto 

estratégico desta etapa é a definição do método ideal em relação à fonte emissora de CO2, de 

modo a reduzir ou minimizar os custos para sua execução e, consequentemente, do ciclo de 

CCS como um todo. Por se tratarem de processos largamente usados pela indústria, não são 

identificadas preocupações regulatórias particulares à etapa de captura em um contexto de 

atividades CCS, tampouco riscos que demandem atenção especial, além daqueles já 

endereçados por regulamentos esparsos sobre as atividades das mais diversas indústrias, assim 

como as cautelas necessárias para estruturação de um projeto de captura, que deve obedecer às 

diretrizes ambientais das normas brasileiras. 

 

 

19 Processos cíclicos são os que promovem a adsorção (captura do CO2) e a dessorção (liberação do co2, 

“regenerando” o adsorvente para uma nova etapa de captura). Esses processos se aproveitam das características de 

adsorção a diferentes pressões e/ou temperaturas. 
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3.1.2. Transporte do CO2 

Embora em pequena escala diversas opções de transporte CO2 possam ser utilizadas, 

em termos econômicos a escolha de um modal se restringe conforme o aumento do volume a 

ser transportado. Considerando que os volumes de CO2 resultantes de uma captura de carbono 

em larga escala são bastante significativos, os modais mais eficientes tendem a ser redes de 

tubulações pressurizadas (para os fins deste trabalho, passaremos a nos referir a essas redes 

como carbodutos) e transporte por navios, embora seja possível o transporte via caminhões e 

trens para volumes menores. 

A eficácia de qualquer um desses meios de transporte depende, em grande medida, da 

quantidade de CO2 transportada, bem como da distância entre o ponto de captura e o ponto de 

armazenamento ou utilização. Em ambos os casos, a avaliação do melhor modal deve partir da 

compressão e/ou liquefação do fluido, que representa efetivamente a interface entre captura e o 

transporte (ASPELUND; MØLNVIK; DE KOEIJER, 2006).  

As redes de tubulações que transportarão CO2 devem ser projetadas e construídas de 

modo a garantir que sejam confiáveis e seguras para operar, ao mesmo tempo que sua 

construção deve ser economicamente viável. Segundo ASPELUND e JORDAL (2006), para 

fins de operação normal, os requisitos de projeto de gasoduto devem refletir a vazão necessária 

e as propriedades hidrodinâmicas do fluxo de CO2 a ser transportado, por exemplo, a densidade, 

compressibilidade e viscosidade. 

Note-se que atualmente existem mais de 6.500 km de dutos de CO2 em todo o mundo, 

a maioria dos quais está associada à operação de EOR nos Estados Unidos (NOOTHOUT et 

al., 2014). Embora exista experiência com dutos de CO2 (BOOT-HANDFORD et al., 2014; 

OOSTERKAMP; RAMSEN, 2008), estes tendem a estar longe de regiões densamente 

povoadas. 

É interessante observar a diferença dos custos relacionados aos diferentes modais 

adotados. Esse ponto é bastante relevante para o plano de negócios do projeto de CCS, assim 

como para o planejamento de políticas públicas relacionadas à infraestrutura necessária à 

implantação do CCS.  
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No caso da utilização de dutos, o custo de capital é maior e o operacional menor, já no 

caso da utilização de navios, o custo operacional é mais significativo. Essa diferença decorre 

do custo de construção de uma infraestrutura de gasodutos suficientes para transportar CO2 

entre grandes distâncias que representa um custo de capital significativo (MIDDLETON; 

BIELICKI, 2009)20, diferente dos navios, que não são uma infraestrutura fixa e costumam ser 

fretados, portanto compreendidos como custo operacional.  

A discussão dos custos é normalmente realizada em relação ao ponto em que a remessa 

via navio se torna mais barata que por carboduto para uma determinada capacidade, tanto em 

cenários de armazenamento offshore quanto onshore (BROWNSORT, 2015). Segundo 

ROUSSANALY et al. (2014), essa distância varia, entre outras coisas, em função da duração 

do projeto, que resulta na maior proporção do custo total do transporte como uma despesa 

operacional. Ao contrário do transporte via carbodutos, onde o custo de capital é o principal 

fator (gastos com construção de infraestrutura), os custos operacionais representam a maior 

parte do custo total do transporte por navio, cujo gasto no processo de liquefação é bastante 

representativo.  

Os projetos de rede geralmente adotam um sistema de dutos integrados ao qual vários 

emissores podem se conectar (WETENHALL; RACE; DOWNIE, 2014). A adoção desse 

modelo tem como benefício criar uma infraestrutura compartilhada à qual futuros gasodutos 

poderão se juntar à medida que o CCS for se expandindo. Há pouca literatura nesse sentido, 

razão pela qual é necessário mais trabalho para entender a dinâmica em redes contendo várias 

fontes e avaliar riscos operacionais, fragilidades jurídicas, bem como a criação de uma tarifa 

para sua utilização. 

Outro ponto interessante sobre a definição do modal foi analisado por MECHLERI et 

al.(2017), que mostraram que considerar a evolução do sistema elétrico no projeto da 

infraestrutura de transporte de CO2 pode levar a reduções de custos não desprezíveis, sem 

comprometer a segurança ou a operacionalidade.  

 

20 Existem diversos estudos que se propõe a fazer estimativas de custo, tais como:  S. McCoy and E. Rubin, Int. J. 

Greenhouse Gas Control, 2008, 2, 219–229 e S. Roussanaly, J. P. Jakobsen, E. H. Hognes and A. L. Brunsvold, 

Int. J. Greenhouse Gas Control, 2013, 19, 584–594. 
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Em comparação ao transporte por carboduto, o uso do transporte por navio recebeu 

muito menos atenção na literatura (BROWNSORT, 2015; MUNKEJORD; HAMMER; 

LØVSETH, 2016). Conforme mencionado acima, o transporte é considerado uma opção de 

baixo custo em distâncias muito grandes, mas também o é em caso de pequenas fontes 

distribuídas (ROUSSANALY et al., 2013).   

Em síntese, o sistema de transporte atua como uma atividade intermediária entre a 

captura de CO2 (emissor original) e o seu armazenamento, sendo elemento essencial a ser 

considerado no projeto e na operação de ambas as atividades. O principal desafio nesta etapa 

do CCS é compreender as restrições de cada tecnologia de transporte para reduzir o excesso de 

projeto e os custos associados (KOLSTER et al., 2017), para ser possível tomar a decisão de 

qual modal será utilizado e implantado, devendo orientar as políticas públicas desenhadas pelos 

governos que tenham a intenção de viabilizar as atividades de CCS.  

 

3.1.3. Utilização do CO2 

O carbono capturado pode não apenas ser destinado para armazenamento permanente, 

mas também para utilização e conversão. O conceito resultante de reutilização de dióxido de 

carbono (do inglês Carbon Dioxide re-use - CDR) ou conversão e utilização de CO2 (do inglês 

CO2 conversion and utilisation CCU) vem ganhando atenção significativa nos últimos anos 

(PETERS et al., 2011). Há muito tempo, o CO2 é utilizado industrialmente para diversas 

aplicações, desde bebidas carbonatadas à produção de uréia (ARESTA; DIBENEDETTO; 

ANGELINI, 2014).  

O interesse recente em CCU, para além da mitigação às mudanças climáticas, é 

motivado pelo potencial de transformar o CO2 que seria emitido para a atmosfera em produtos 

com valor agregado, em diversos químicos e mesmo em combustíveis (CUÉLLAR-FRANCA; 

AZAPAGIC, 2015).  

O ciclo de vida simplificado do CCU identifica os seus possíveis papéis dentro das 

soluções para mitigação das mudanças climáticas, dentro de uma perspectiva da contabilidade 

de emissão de carbono. BUI, et al (2018, p. 1119 e 1120) listam uma série de possibilidade de 

uso de CO2 e seus impactos, vejamos: 
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• Produtos carbono-negativos: CCU pode ser carbono-negativo, se e somente se 

(i) o CO2 atmosférico é usado (tanto diretamente da captura direta do ar como 

via biomassa) e (ii) um carbonato inorgânico sólido for produzido o que é 

termodinamicamente mais estável do que o CO2 e, portanto, fornece 

armazenamento a longo prazo. Se o CO2 for capturado de fontes fósseis, como 

usinas de energia ou indústria, o CCU não poderá ser carbono-negativo ao longo 

de seu ciclo de vida.  

• Produtos carbono-neutros: o CCU permite caminhos/trajetórias carbono-

neutras, se e somente se o CO2 atmosférico for usado ou se o CO2 for capturado 

durante o tratamento em fim de vida de um produto à base de CO2. 

Alternativamente, a conversão de CO2 fóssil por mineralização também seria 

conceitualmente carbono-neutra. Além da simples perspectiva da contabilidade 

de carbono, o CCU poderia contribuir para a mitigação das mudanças climáticas 

por meio de outros mecanismos. 

• Produtos carbono-redutores: mesmo quando uma trajetória de CCU não é 

totalmente carbono-negativa, ela pode ser carbono-redutora, substituindo um 

produto existente por uma alternativa com uma emissão de gases de efeito estufa 

(GEE) menos intensa. Um exemplo recente é a produção de polióis de poliéter-

carbonato a partir de CO2 (que podem ser processados posteriormente para 

espumas de poliuretano).  

• Armazenamento temporário de carbono: produtos químicos ou combustíveis 

produzidos a partir de CO2 oferecem armazenamento temporário de CO2. 

Embora a duração do armazenamento seja geralmente curta para combustíveis, 

seria mais longo para produtos químicos, por exemplo, polímeros usados para 

isolar o alojamento21.  

 

21 Existem diversos estudos que se propõe a fazer estimativas de custo, tais como:  S. McCoy and E. Rubin, Int. J. 

Greenhouse Gas Control, 2008, 2, 219–229 e S. Roussanaly, J. P. Jakobsen, E. H. Hognes and A. L. Brunsvold, 

Int. J. Greenhouse Gas Control, 2013, 19, 584–594. 
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Uma questão importante sobre a utilização do CO2 é a sua contabilização do ponto de 

vista da emissão, uma vez que diferente do armazenamento definitivo, a utilização garante uma 

não emissão apenas temporária (CUÉLLAR-FRANCA; AZAPAGIC, 2015; KAMPMAN et 

al., 2016). Na ausência de um método de avaliação de ciclo de vida amplamente aceito, a 

recomendação atual é contabilizar de forma separada as quantidades de CO2 armazenada 

(utilizada) e a duração para armazenamento temporário (BUI et al., 2018).  

O ciclo de vida de CCU também é útil para esclarecer a relação entre a reutilização de 

CO2 e a sua captura e armazenamento. Frequentemente, o CCU tem sido contrastado com o 

CCS e proposto como uma alternativa. Conforme relata BUI, et al. (2018), esse ponto de vista 

pode ser tentador devido à etapa de captura conjunta e as similaridades entre CCS e CCU usados 

para reutilização de CO2 na literatura. No entanto, embora ambos visem mitigar as mudanças 

climáticas, as abordagens são mais complementares do que conflitantes. O ciclo de vida de 

CCU se integra naturalmente ao ciclo de vida de CCS. Uma etapa de armazenamento pode ser 

adicionada a todas as rotas da CCU em que o CO2 é liberado no final de sua vida útil. O debate 

sobre o CCU deve, portanto, ser separado de CCS.  

Para os fins discutidos no presente trabalho, considerando a pluralidade de utilizações 

do CO2 e, consequentemente, a diversidade de destinos e consequências, esta etapa da atividade 

não será explorada do ponto de vista regulatório dentro da cadeia de CCS.  

 

3.1.4. Armazenamento geológico de CO2 

Depois de capturado e comprimido, caso não seja utilizado, o CO2 é transportado para 

armazenamento permanente.  

Os métodos potenciais de armazenamento de CO2 são: armazenamento geológico (em 

formações geológicas, como campos de petróleo e gás, camadas de carvão e aquíferos salinos 

profundos), armazenamento no oceano (liberação direta na coluna de água do oceano ou no 

fundo do mar) e fixação industrial de CO2 em carbonatos inorgânicos (IPCC, 2005, p. 03).  

O armazenamento oceânico pode ser feito de duas maneiras: injetando e dissolvendo 

CO2 na coluna de água (normalmente abaixo de 1.000 metros) por meio de um oleoduto fixo 
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ou navio em movimento, ou depositando-o por um oleoduto fixo ou plataforma offshore no 

fundo do mar em profundidades abaixo de 3.000 metros, onde o CO2 é mais denso que a água 

e espera-se formar um “lago” que atrasaria a dissolução do CO2 no ambiente ao redor. (IPCC, 

2005, p. 03). 

Por sua vez, a carbonatação mineral envolve a reação de CO2 com óxidos de metal, 

como óxidos de magnésio e cálcio, para formar carbonatos. Também conhecido como 

“sequestro mineral", pode ser considerada como opção de armazenamento e utilização. Este 

último se aplica quando a finalidade dos carbonatos for além do armazenamento de CO2 para 

uso como material; por exemplo, na indústria da construção (CUÉLLAR-FRANCA; 

AZAPAGIC, 2015, p. 83).  

Por fim, dentre os métodos mencionados no relatório, é o armazenamento geológico de 

CO2 a opção vista como mais promissora (IPCC, 2005). Isto, porque, o armazenamento em 

formações geológicas profundas, onshore ou offshore, utiliza muitas das mesmas tecnologias 

desenvolvidas pela indústria de petróleo e gás (GRINGARTEN, 2007). Significa dizer que 

grande parte das técnicas utilizadas já se provaram tecnicamente viáveis.  

Embora não seja a parte tecnicamente mais cara, a etapa de armazenamento é vista como 

a parte mais longa e estratégica da cadeia de CCS. Isto, porque, além de envolver uma forma 

de exploração do subsolo, o que de partida suscita a possibilidade de a atividade demandar 

alguma espécie de autorização do Poder Público por meio de suas autoridades competentes 

(conforme explorado nos capítulos a seguir), as consequências das atividades de 

armazenamento se prolongam no tempo para muito além do momento da operação de injeção 

de CO2 no reservatório. Por esta razão, de modo geral, a etapa de armazenamento é dividida em 

quatro partes, conforme ilustrado na Figura 7: 
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Figura 7 Ciclo de vida da etapa de armazenamento geológico 

 

A primeira parte consiste na seleção do local em que o CO2 será armazenado, o que 

envolve uma série de avaliações das características do reservatório e identificação das 

condições técnicas, econômicas e jurídicas para que a operação seja realizada. 

Para que o sequestro em formações geológicas ocorra, devem ser identificadas 

formações rochosas com espaços porosos com capacidade para estocar CO2 e permeabilidade 

suficiente para que seja possível alcançar tais poros, além de uma rocha selante que crie uma 

barreira que previna o CO2 de escapar (GLOBAL CCS INSTITUTE, 2018). Entre os 

reservatórios geológicos considerados mais adequados estão: campos de óleo e gás, aquíferos 

salinos e camadas de carvão não mineráveis (IEA, 2016; KETZER; IGLESIAS; EINLOFT, 

2015).  

Diante da vasta experiência advindas da indústria do petróleo, principalmente com 

utilização de técnica de injeção de CO2 para recuperação avançada de petróleo, os campos de 

óleo e gás depletados são os reservatórios sobre os quais se têm mais informações, o que facilita 

sua utilização. Essa maior experiência permitiu a construção de um modelo geológico usado 

para simulações dinâmicas de reservatórios que avaliam possíveis resultados de injeção no 

campo e para construir planos de desenvolvimento do local (CUÉLLAR-FRANCA; 

AZAPAGIC, 2015, p. 83).  

Em termos de capacidade, os aquíferos salinos profundos, encontrados em bacias 

sedimentares, são os principais candidatos para armazenamento de CO2 (IPCC, 2005).  Tendo 

em vista sua capacidade de armazenamento de fluidos e o fato de que água encontrada neste 



56 

 

tipo de reservatório tem alta salinidade – impedindo que sua utilização seja adequada para 

processos industriais, agricultura ou mesmo consumo humano – este tipo de reservatório é 

considerado adequado para o armazenamento de CO2 (BACHU, STEFAN, 2000).  Em vista de  

sua potencial capacidade de armazenamento e ampla distribuição global, os aquíferos salinos 

podem receber as emissões de CO2 de grandes fontes estacionárias do mundo por, no mínimo, 

cem anos (CELIA et al., 2015).  

As camadas de carvão não-mineráveis também são consideradas opções efetivas para 

armazenamento de carbono. De acordo com BACHU (2000), o dióxido de carbono tem alta 

afinidade com carvão, sendo seu armazenamento realizado por adsorção, isto é, quando injetado 

adere à superfície da matriz do carvão. De forma semelhante à injeção em reservatórios de 

petróleo, a injeção de CO2 em camadas de carvão pode resultar na recuperação de metano. 

Portanto, além de contribuir com a redução de emissões de CO2, pode gerar vantagem 

econômica. De forma análoga, os reservatórios de gás de folhelho também apresentam potencial 

para armazenamento de carbono pelo mesmo mecanismo, podendo resultar em ganhos 

econômicos devido à preferência da rocha e da matéria orgânica pela adsorção do CO2 em 

relação ao metano (BRANDON C. NUTTALL, 2005; GODEC et al., 2014; IEAGHG, 2013).  

Cada um dos possíveis reservatórios tem suas próprias características, sendo que cada 

um tem vantagens e desvantagens que podem variar a depender do contexto em que se inserem. 

Por exemplo, em países com cultura de exploração de petróleo, as reservas de óleo e gás podem 

ter como vantagem o fato de já existir grande quantidade de informação sobre o reservatório. 

Ou, por outro lado, um aquífero salino pode estar mais próximo de uma fonte de captura de 

CO2, o que diminui os custos de transportes.  

No que se refere à eficiência do armazenamento geológico de CO2, esta é determinada 

pela estrutura das bacias sedimentares, que possuem um intrincado sistema que controla o fluxo 

de fluidos (GUNTER; BACHU; BENSON, 2004, p. 130). Nesse sentido, o tipo mais seguro de 

aprisionamento é verificado em armadilhas 'estratigráficas' ou 'estruturais', comumente 

observados em reservatórios de petróleo e gás que mantiveram petróleo e gás por milhões de 

anos. Já o armazenamento em aquíferos salinos profundos é caracterizado por haver baixas 

taxas de movimentação. Um volume de dióxido de carbono injetado em um aquífero salino 

pode levar milhões de anos para chegar até a superfície antes de vazar de volta para a atmosfera.  
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É interessante notar que, em alguns casos após o fim da injeção, o CO2 preso na rocha 

se tornará menos móvel de forma gradual e, portanto, mais seguro, à medida que o CO2 

dissolvido pode sofrer reações geoquímicas lentas que o convertam em minerais, como o 

carbonato de cálcio (GUNTER; BACHU; BENSON, 2004). 

RAZA et. al. (2016) apontam uma série de aspectos que devem ser observados para a 

identificação do local de armazenamento mais adequado com base na análise das propriedades 

do local e explica quais fatores influenciam cada um dos aspectos assinalados, destacando 

aspectos técnicos relevantes que devem ser levados em consideração na avaliação de potenciais 

reservatórios. Entre tais aspectos, destacam-se: capacidade de armazenamento, injetividade e 

mecanismos de aprisionamento e contenção de CO2.   

O primeiro se refere à capacidade de armazenamento do reservatório, a qual é definida 

pelo volume total do espaço geológico que pode ser utilizado para fins de armazenamento. A 

estimativa da capacidade de armazenamento em reservatórios de gás é convencionalmente feita 

excluindo a água de formação durante ou após a fase de produção. A capacidade de 

armazenamento depende principalmente da pressão subterrânea, da temperatura, da 

profundidade e da porosidade do reservatório. A temperatura e a pressão estão relacionadas ao 

atingimento do estado supercrítico do CO2, garantindo alta densidade e menor volume ocupado, 

permitindo uma utilização mais eficiente do espaço poroso e melhor mobilidade dentro de um 

reservatório. Essas características guardam relação com a profundidade do local de 

armazenamento.  

Diversos trabalhos vêm indicando armazenamento mais eficientes em reservatórios 

localizados em profundidades acima de 800 metros, nas quais a pressão e temperatura se 

mantêm acimas de 7,38 MPa e 31,1 °C, condições mínimas para atingir o estado supercrítico 

(HOLLOWAY; SAVAGE, 1993; VAN DER MEER, 2005). Esta profundidade mínima não é 

problemática, uma vez que aproximadamente 80% dos reservatórios de hidrocarbonetos do 

mundo estão a 1500 metros de profundidade (VAN DER MEER, 2005). 

Outro aspecto relevante é a injetividade de CO2, isto é, a facilidade com que os fluidos 

fluem através de intervalos estratigráficos. A injetividade está relacionada, principalmente, à 

permeabilidade e espessura dos locais de armazenamento (AMBROSE et al., 2008). Vale notar 



58 

 

que se, por um lado, a baixa permeabilidade diminui a injetividade do reservatório, por outro, 

ela deve ser baixa o suficiente para garantir que o armazenamento permanente possa ocorrer.  

Em termos de pressão do reservatório, ela deve ser monitorada para não provocar 

fraturas, especialmente na trapa. Uma vez que a pressão do reservatório aumenta durante a 

injeção de CO2, este aspecto está diretamente relacionado à injetividade (RAZA et al., 2015).  

Quanto ao mecanismo de aprisionamento do CO2, conforme a pressão aumenta devido 

às injeções, ocorre o aprisionamento de CO2 em um meio geológico. A eficiência do mecanismo 

de captura, entretanto, depende principalmente das características do reservatório e dos 

parâmetros do local (RAZA et al., 2016, p. 320). Por exemplo, um aprisionamento estratigráfico 

ocorre quando o CO2 deixa de ser um gás livre e é aprisionado em condição supercrítica como 

um gás residual. O aprisionamento do CO2 por solubilidade, por outro lado, é um processo de 

longo prazo que ocorre quando o CO2 se dissolve em fluidos subterrâneos e reage quimicamente 

com a matriz da rocha (BACHU, STEFAN et al., 2007). De modo geral, as seleções de local 

com base em mecanismos de aprisionamento de CO2 dominantes na área são elementos chave 

para definir risco de vazamento. Por fim, a capacidade de contenção do CO2 está 

majoritariamente relacionada às características da trapa, das falhas e das fraturas observadas no 

reservatório (RAZA et al., 2016, p. 321).  

A eficiência do armazenamento geológico de CO2 depende de muitos aspectos, cujas 

variáveis interagem entre si. Nesse sentido, importa notar que a seleção dos locais de 

armazenamento passa por uma análise de risco do reservatório, a fim de avaliar a segurança de 

seu aprisionamento, assim como uma análise de custo-benefício, isto é, das características que 

vão determinar se determinado reservatório, ainda que seguro para o armazenamento, reúne as 

características necessárias para que seja economicamente viável o armazenamento de CO2 no 

local. Em síntese, um local de armazenamento geológico eficaz manterá grandes volumes de 

um fluido no subsolo por séculos a milênios, ocupando efetivamente o espaço dos poros para 

sempre, com baixo risco de vazamento.  

RAZA et. al. (2019) ao revisar os principais aspectos relacionados ao armazenamento 

geológico de CO2 sistematizam as vantagens e desvantagens de cada tipo reservatório, 

conforme Tabela 1: 
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Tabela 1 Vantagens e desvantagens de cada tipo de reservatório 

Reservatório Vantagens Desvantagens 

Camadas de carvão não 

mineráveis 

Capacidade de armazenamento 

alta; 

Possibilidade produção combinada 

de metano (recuperação avançada) 

 

Alto Custo 

Não disponível em todas as regiões 

Aquíferos Salinos profundos Capacidade de armazenamento alta 

Ampla distribuição geográfica no 

mundo 

Integridade do reservatório é 

desconhecida 

Reservatórios de gás e petróleo 

(ativos ou depletados) 

Integridade do reservatório já 

comprovada; 

Possibilidade de recuperação 

avançada do hidrocarboneto; 

Infraestrutura já implementada 

Pode não estar imediatamente 

disponível para injeção; 

Complicações de fluxo associados 

ao hidrocarboneto residual 

 

Fonte: Tradução livre da tabela constante em RAZA, 2016, p. 320. 

As pesquisas atuais sobre armazenamento vão além da comprovação de viabilidade da 

tecnologia e investigam todos os aspectos da injeção de CO2 no subsolo, desde variáveis 

termofísicas, geociência, engenharia de reservatórios, passando pelo desenvolvimento de 

técnicas de monitoramento e avaliação de capacidades em larga escala e potencial tecnológico, 

buscando a redução de incertezas, melhor gerenciamento dos riscos de vazamento, avaliação 

do papel global do armazenamento de CO2 em sistemas de energia, avaliações econômicas, 

jurídicas e esforços políticos e institucionais. 

Entre outros pontos essenciais do armazenamento, especialmente o geológico, está a 

seleção de local apropriado para sua realização. Segundo, BUI, et al. (2018, p. 1113) a 

caracterização do local de armazenamento envolve a avaliação de um campo com o objetivo de 

estimar sua adequação à injeção de CO2.  

A avaliação da capacidade de locais de armazenamento é vista como um aspecto 

rotineiro da caracterização e gerenciamento de reservatórios (COSTAIN et al., 2016).  O apoio 

à importância do armazenamento de CO2, no entanto, se baseia no potencial em larga escala 

para o gerenciamento de emissões de CO2 que decorrem da combinação de milhares de projetos 

de armazenamento individuais (IPCC, 2014; PACALA, 2004). Isso, por sua vez, se baseia na 
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suposição de que há muito mais locais disponíveis para injetar CO2 do que seria necessário para 

realizar uma mitigação substancial (KOELBL et al., 2014)22. 

Desde a publicação do relatório do IPCC em 2005 , o nível de conhecimento sobre o 

armazenamento de CO2 aumentou exponencialmente, principalmente ao longo dos últimos 10 

anos (GALE et al., 2015).  

Após efetivamente selecionado o local, primeiramente deverá ser construída toda a 

infraestrutura necessária à operação para, então, ser iniciada a fase de injeção do CO2. A 

duração desta etapa variará conforme a capacidade do reservatório e a velocidade da injeção de 

CO2. Além dos aspectos regulatório ligados à operação técnica e manutenção de segurança, o 

controle da quantidade de CO2 injetado será relevante para fins de contabilização de redução 

de emissões.  

A próxima etapa diz respeito à fase que costuma ser chamada de “período de 

fechamento”. Embora seja contraintuitivo, esse período costuma ser contado a partir do 

momento em que as atividades de injeção já foram encerradas e o poço de injeção já foi 

efetivamente fechado. Isto, porque, esta etapa se refere ao momento de estabilização das 

atividades internas do reservatório, para monitoramento e coleta dos dados necessários para 

viabilizar a devolução segura da área explorada (onde estão localizados os reservatórios) para 

o seu titular original, o que representa o encerramento completo da etapa de armazenamento do 

ciclo de CCS. 

A devolução segura da área pressupõe a completa estabilização do CO2 no reservatório, 

entendendo-se que, na hipótese de serem mantidas estáveis as condições do reservatório, a 

probabilidade de vazamento de CO2 seja muito baixa. Regra geral, tanto no “período de 

fechamento”, quanto no período após a devolução da área, subsistirá a obrigação de 

 

22 Avaliações da capacidade de armazenamento de CO2 em escala global suportam essa visão, tais como: S. M. 

Benson, K. Bennaceur, P. Cook, J. Davison, H. de Coninck, K. Farhat, A. Ramirez, D. Simbeck, T. Surles, P. 

Verma and I. Wright, Carbon Capture and Storage, Global Energy Assessment–Toward a Sustainable Future, 

2012, ch. 13, pp. 993–1068; DOOLEY, James J. Estimating the supply and demand for deep geologic CO2 storage 

capacity over the course of the 21st century: a meta-analysis of the literature. Energy Procedia, v. 37, p. 5141-

5150, 2013 e G. Cook and P. Zakkour, CCS deployment in the context of regional developments in meeting long-

term climate change objectives, Report 2015/TR3, IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG), 2015 
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monitoramento de possíveis vazamentos do CO2. O período mínimo de monitoramento depende 

do regulamento local. 

Como antecipado acima, uma questão estratégica pertinente ao armazenamento está 

relacionada ao fato de as obrigações e responsabilidades do operador relacionadas ao CO2 - e 

os possíveis danos causados por um possível vazamento – se estenderem período após o 

fechamento do reservatório. Isto, porque, diferentemente de outras atividades, inclusive a 

captura e o transporte de CO2, as consequências das atividades de injeção, realizadas por um 

período restrito, podem se estender por tempo indeterminado.  

Em outras palavras, dado o conhecimento produzido até momento a partir das 

experiências de armazenamento em larga escala, ou mesmo em projetos experimentais, há 

relativo grau de incerteza em relação a quanto tempo deve-se esperar até alcançar um grau 

suficientemente elevado certeza de que o CO2 armazenado não corre o risco de se movimentar 

no subsolo e, via de consequência, vazar. Ao contrário, ainda que as probabilidades de 

vazamento se reduzam ao longo do tempo, não se pode afirmar que tais fluidos estão imunes 

ao vazamento.  

 

3.2. Riscos associados aos projetos de CCS 

Por envolver uso de tecnologia relativamente nova, um aspecto chave para pensar o 

desenho regulatório das atividades de CCS passa pelo levantamento e avaliação dos potenciais 

riscos por ela causados. Isto é especialmente verdade quando se trata de atividade cuja aplicação 

das tecnologias é também inédita e cujas experiências ainda são restritas e não alcançaram um 

ciclo completo de execução.  

Nesse ponto vale lembrar que já existem inúmeros projetos comerciais de CCS ao redor 

do mundo e, por terem sido iniciados há relativamente pouco tempo, ainda não houve uma 

experiência comercial que tenha percorrido seu ciclo completo, isto é, desde a captura até uma 

operação descomissionada de encerramento, combinado a um período mínimo de 

monitoramento do CO2 injetado. Há, portanto, algum grau de incerteza sobre as consequências 

e riscos inerentes às atividades de CCS, especialmente no que tange à etapa pós armazenamento 

geológico de CO2. 
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Para tentar suprir tais incertezas, após os esforços de comprovação da viabilidade 

técnica das tecnologias utilizadas no ciclo de CCS, grande esforço da academia e do mercado 

foi concentrado no mapeamento dos riscos associados à cada etapa da cadeia de CCS. Em meio 

a esse esforço houve diversas iniciativas para sistematizar tais riscos, além do aperfeiçoamento 

de métodos de monitoramento e mitigação. (BLACKFORD et al., 2014; SMITH et al., 2013; 

YANG et al., 2015; ZIOGOU et al., 2013). 

Em trabalho publicado em 2019, SARKARFARSHI et al. (2019) sistematizaram os 

potenciais riscos associados a projetos de CCS a partir da observação e análise de quatro 

projetos localizados nos EUA, dois operacionais e dois planejados, além de discutirem sobre 

mitigação de riscos.  De modo geral, o trabalho identificou seis riscos principais e gerais, quais 

sejam (i) vazamento de CO2 durante a injeção ou no período de armazenamento; (ii) limitações 

não esperadas na capacidade de armazenamento, (iii) vazamento de material perigoso no 

transporte, (iv) vazamento de outros tipos de materiais, (v) elevação indesejada do solo; e (vi) 

indução de abalos sísmicos. Cada um deste riscos pode trazer diversas consequências 

(SARKARFARSHI et al., 2019, p. 364).  

Alguns aspectos relevantes que podem ser extraídos da lista acima. Primeiro, em relação 

ao item (ii), que se refere a possibilidade de a capacidade de armazenamento de CO2 ser inferior 

ao que fora originalmente calculado, trata-se de risco meramente econômico, pois impacta o 

modelo de negócio do projeto que originalmente previa a remuneração por uma quantidade de 

CO2 a ser armazenado superestimada. Não há, nesse caso, danos ao meio ambiente ou à saúde 

humana. 

Já os itens (iii), (iv), (v) e (vi), ainda que representem efetivos riscos, sejam ambientais, 

sejam para a saúde humana, como veremos a seguir, referem-se a riscos circunscritos ao período 

em que a atividade está efetivamente ocorrendo. Significa dizer que, tão logo a atividade 

executada se encerre, pode-se dizer que os riscos envolvidos serão quase que completamente 

esgotados.  O mesmo não é verdade para o risco de vazamento de CO2, previsto no item (i), 

uma vez que este pode ocorrer tanto no período em que as atividades estiverem ativas, quanto 

após o encerramento das operações de injeção de CO2, em um horizonte temporal relativamente 

longo  

Comecemos então por compreender os riscos limitados ao momento da operação.  
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O primeiro risco citado diz respeito à possibilidade de vazamento de CO2 durante a etapa 

do transporte. Falhas em carbodutos ou mesmo eventos externos que impactem essas 

infraestruturas, podem acabar liberando CO2 para atmosfera, para águas superficiais e subsolo. 

Do mesmo modo, acidentes ou falhas em caminhões-tanque ou navios.  

As consequências do vazamento de CO2 serão abordadas mais à frente. De todo modo, 

como alertam os autores, a particularidade do vazamento na etapa de transporte é quanto a 

possibilidade de quantificação dos riscos ser muito maior do que na fase de armazenamento, 

uma vez que o início do vazamento ocorre no subsolo, em grandes profundidades. Portanto, 

ainda que haja o efetivo risco de vazamento na etapa de transporte, seu monitoramento é 

composto por variáveis controláveis pelo titular da atividade (SARKARFARSHI et al., 2019, 

p. 372).  

Já na fase de construção e operação da infraestrutura de injeção de CO2, há a 

possibilidade vazamento de materiais perigosos como lubrificantes, anticongelantes, lama de 

perfuração e fluidos que contenham componentes tóxicos, inflamáveis ou explosivos 

(SARKARFARSHI et al., 2019, p. 375). Embora este seja de fato um risco da atividade, que 

deve ser objeto de cautela, trata-se de risco relativamente comum, que não é particular às 

atividades de CCS, mas representa risco de toda e qualquer atividade relacionada à exploração 

e produção de petróleo, atividade já amplamente regulada no Brasil e no mundo. O 

levantamento dos fluídos e a as medidas mitigadoras são avaliados e definidos no processo de 

licenciamento ambiental. 

Quanto à elevação indesejada do subsolo, também está relacionada ao aumento de 

pressão no reservatório ao longo do tempo, o que pode levar à deformação da superfície do solo 

(SARKARFARSHI et al., 2019, p. 377). Essa elevação pode afetar os padrões de fluxo de água 

subterrânea, taxa e química, ou originando fraturas que podem criar caminhos para o vazamento 

de CO2. 

No que se refere à sismicidade induzida, esta pode decorrer da injeção de CO2 

supercrítico sob alta pressão que pode acabar por reativar falhas na área de injeção. Esses abalos 

sísmicos, por sua vez, podem danificar poços e instalações na área de superfície do projeto  

(SARKARFARSHI et al., 2019; WILSON et al., 2004) 
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Entendidos esses riscos acima mencionados, será analisado o principal risco decorrente 

das atividades de CCS: o vazamento de CO2. A relevância deste risco não está necessariamente 

relacionada a um alto nível de danos causados pelo vazamento do CO2 (como seria o caso de 

um acidente nuclear, por exemplo), mas a combinação de três aspectos que juntos dificultam 

sobremaneira o gerenciamento destes riscos, consequentemente tornam difícil a projeção dos 

custos para lidar com ele.  

O primeiro aspecto refere-se à extensão temporal do risco, ou seja, ao fato de existir a 

possibilidade de vazamento durante muitos anos após o encerramento completo da operação de 

injeção, ainda que as cautelas tenham sido tomadas pelo operador. O segundo aspecto diz 

respeito à multiplicidade de gatilhos que podem levar ao vazamento do CO2, sendo parte deles 

decorrentes de atividades que não estão sob o controle daquele que realizou a operação de 

injeção. O terceiro, mas não menos importante aspecto, trata das várias consequências 

decorrentes da fuga de CO2 do reservatório geológico, a depender do local para onde o fluido 

migrou. 

Considerando que a combinação da multiplicidade de gatilhos que permitem a migração 

do CO2 com a diversidade de consequências decorrentes desta migração, grande esforço tem 

sido feito no sentido de organizar matrizes de risco sobre o armazenamento (BLACKFORD et 

al., 2014; ORAEE-MIRZAMANI, 2014, 2015; ORAEE-MIRZAMANI; COCKERILL; 

MAKUCH, 2013; ROBERTS et al., 2018; ROBERTS; STALKER, 2020).  

De forma geral, o risco de vazamento está relacionado ao fato de o CO2
23 em estado 

supercrítico ser menos denso se comparado com os fluidos existentes no reservatório geológico, 

o que faz com que tenha tendência a se mover para a superfície. Por essa razão, qualquer falha 

geológica na trapa, natural ou induzida, pode criar um caminho para a migração ascendente - 

ou seja, o vazamento do CO2 injetado (HOUSE et al., 2006). 

Tendo em vista tais características, SARKARFARSHI et. al. (2019, p. 366) afirmam 

que os caminhos de vazamento através da trapa variam conforme as (i) imperfeições naturais, 

 

23 Note-se que além do CO2, há a possibilidade de vazamento de H2S. Em muitos ambientes geológicos alguma 

quantidade de H2S pode estar presente. O principal problema com o H2S é que ele é venenoso em pequenas 

concentrações, ao contrário do CO2, que por si só não é tóxico. no caso dos aquíferos salinos, há também a 

possibilidade de vazamento da água salgada devido ao aumento da pressão no reservatório (Dobossy et al., 2011; 

Newmark et al., 2010; MIT, 2012). 
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isto é, fraturas pré-existentes, falhas nas camadas selantes, estratos altamente permeáveis, entre 

outros; (ii) imperfeições induzidas, por exemplo, decorrentes de fratura hidráulica, e (iii) novos 

caminhos criados artificialmente, criados por conta de outras injeções, atividades de 

monitoramento ou mesmo por poços abandonados.  

Entre as situações exemplificadas pelos autores, está a ocorrência de estresses térmicos 

induzidos pela injeção de CO2 a uma temperatura inferior à do reservatório. A variação de 

temperatura pode levar à abertura de fraturas naturais existentes ou a criação de novas. Outro 

exemplo interessante está relacionado às taxas de injeção que podem aumentar a pressão no 

reservatório levando à criação de fraturas hidráulicas induzidas (SARKARFARSHI, 2019, 

p.366)24.  

Forças externas, como terremotos, também podem afetar a integridade da trapa por meio 

de mudanças de tensão, ou mesmo a criação de falhas e fraturas, razão pela qual as zonas 

sísmicas ativas não são consideradas adequadas para sequestro de grande volume (ZOBACK; 

GORELICK, 2012). Nesse sentido, os autores destacam que a sua preocupação “não é que a 

injeção associada a projetos de CCS possa causar grandes terremotos; o problema é que mesmo 

terremotos pequenos a moderados ameaçam a integridade da vedação de um  reservatório de 

CO2” (ZOBACK; GORELICK, 2012, p. 10165)25.  

Atividades de terceiros que não tem relação direta com a operação de injeção também 

podem dar causa a vazamentos, como atividades de fraturamento hidráulico nas proximidades, 

podem levar à perda de integridade do poço (SARKARFARSHI, 2019) 

 

24 Os autores citam os seguintes trabalhos: Goodarzi, S. and Settari, A. (2009) Geomechanical Modelling and 

Analysis, Wabamun Area CO2 Sequestration Project (WASP), University of Calgary Institute for Sustainable 

Energy, Environment and Economy (ISEEE), Calgary; Lavoie, R. and Keith, D. (2010) Executive Summary of 

Wabamun Area CO2 Sequestration Project (WASP), University of Calgary Institute for Sustainable Energy, 

Environment and Economy (ISEEE), Calgary; Shell Canada Limited (2010) Quest Carbon Capture and Storage 

Project Environmental Assessment [online] https://www.shell.ca/en_ca/about-us/projects-and-sites/quest-carbon- 

capture-and-storage-project.html; Shell Canada Limited (2010) Quest Carbon Capture and Storage Project, 

Volume 1: Project Description, Appendix A: Measurement, Monitoring and Verification Plan [online] 

http://s04.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/can/downloads/pdf/aboutshell/ our-business/oil-

sands/quest/02-quest-vol-1-appxammvplan.pdf; e Wilson, M. and Monea, M. (2004) ‘IEA GHG Weyburn CO2 

monitoring and storage project summary report 2000–2004’, Proc. 7th International Conference on Greenhouse 

Gas Control Technologies., Vancouver, Canada, V III, Elsevier Science Ltd. (2005) (original report published by 

the Petroleum Technology Research Center, Regina, Saskatchewan) 
25 Tradução livre. 

https://www.shell.ca/en_ca/about-us/projects-and-sites/quest-carbon-%20capture-and-storage-project.html
https://www.shell.ca/en_ca/about-us/projects-and-sites/quest-carbon-%20capture-and-storage-project.html
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Compreendido, ainda que de forma superficial, os gatilhos que podem dar origem aos 

vazamentos, cabe investigar às consequências daí decorrentes.  

O vazamento de CO2 para a superfície pode afetar adversamente as águas superficiais, 

as plantas, os animais e a saúde e segurança públicas. A avaliação de riscos de vazamento de 

CO2 para aquíferos é complexa, uma vez que o CO2 sozinho não é considerado perigoso 

(CARROLL et al., 2014).  No entanto, quando surgem caminho de vazamento, a migração de 

CO2 pode vir acompanhada de outros fluidos, incluindo água salgada, encontrados nos 

reservatórios geológicos alterando a qualidade da água (YANG et al., 2015).  

No que se refere aos impactos do vazamento de CO2 para o ecossistema, SMITH et. al. 

(2013) investigaram os seus impactos nas culturas, microbiologia, fluxo e concentração de CO2 

no solo. Os resultados descritos mostram que concentrações elevadas de CO2 no solo têm um 

claro efeito prejudicial na microbiologia do solo e na vegetação que cresce em solo 

contaminado. Os autores ponderam que a extensão do efeito depende da concentração de CO2 

e do tipo de vegetação e pode afetar a competição entre espécies (SMITH et al., 2013, p. 798).   

Por sua vez, em estudo que avaliou os impactos de um vazamento natural de CO2 em 

um campo de pastagem localizado na bacia de Florina, na Grécia, os resultados sugerem que 

ocorrem mudanças na comunidade microbiana do solo e mudanças ambientais significativas 

causadas por altas concentrações de CO2 (ZIOGOU et al., 2013, p. 3527). Segundo o estudo, 

tais concentrações elevadas de CO2 levarão a uma mudança na composição da comunidade 

microbiana em direção a microorganismos anaeróbios e tolerantes a ácidos encontrado no 

subsolo. De todo modo, os autores ressaltam que tais alterações dependem das propriedades do 

solo, da composição mineralógica e dos padrões temporais e espaciais do solo (ZIOGOU et al., 

2013, p. 3527).  

Um outro risco que deve ser levado em consideração é a liberação de CO2 para a 

atmosfera, eliminando as esperadas contribuições de redução das emissões no esforço de 

mitigar o aquecimento global. Nesse sentido, além do risco padrão (aumento de emissões), há 

potencial risco econômico associado à contabilização de emissões e possíveis certificados de 

reduções que tenham sido comercializados na fase de operação de injeção de CCS.  



67 

 

 O CO2 pode migrar para uma formação mais rasa contendo hidrocarbonetos, o que pode 

ter impactos no valor econômico do reservatório, dada a possibilidade de aumento de salinidade 

ou acidez (LAVOIE e KEITH, 2010). Além disso, o vazamento também pode impactar outras 

atividades conduzidas em formações mais rasas, como extração de água mineral, mineração de 

carvão e operações geotérmicas (DNV, 2012). 

A Figura 8 ilustra os riscos gerais decorrentes do vazamento de acordo com o local para 

o qual o CO2 migrou:  

Figura 8 Riscos decorrentes do vazamento CO2 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Entre as conclusões relevantes extraídas da sistematização de riscos decorrentes da 

implementação de CCS, está a percepção de que avaliação de risco dos projetos é uma tarefa 

desafiadora, especialmente no que toca ao vazamento de CO2 (que pode vir acompanhado de 

H2S ou água salgada existentes no reservatório geológico). As incertezas são potencializadas 

pelo fato de que não é a determinação da probabilidade de ocorrência de alguns dos gatilhos 

que leva ao vazamento de CO2, especialmente aqueles que envolvem a ação de terceiros 

(exploração de atividades próximas ao local de injeção) ou mesmo eventos incontroláveis 

(como abalos sísmicos).  
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SARKARFARSHI et al. (2019, p. 366) apontam que “não importa o quão detalhados 

sejam os estudos, todos os projetos reais terão que ser abordados com uma dependência 

substancial de métodos de gestão adaptativos para mitigar os riscos geológicos”. Mais do que 

isso, é preciso levar em conta que as incertezas inerentes à caracterização do subsolo devido à 

heterogeneidade geológica significa que o risco de vazamento pode ser minimizado, mas não 

eliminado (IMBUS et al., 2013; ROBERTS; STALKER, 2017, p. 3) 
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4. Dilemas e soluções jurídico-regulatórias observadas em outras 

jurisdições  

Diante da identificação de falhas de mercado relacionadas à cadeia de CCS, assim como 

da necessidade de oferecer um ambiente jurídico-regulatório estável para promoção do seu 

desenvolvimento, diversos países que intencionaram adotar tais tecnologias tiveram dilemas 

análogos. Tanto as controvérsias identificadas, quanto as soluções adotadas em cada jurisdição 

variam conforme a legislação local, especialmente no que tange ao nível de intervenção do 

Estado nas atividades econômicas, às regras gerais de Direito Administrativo, aos regimes de 

exploração e propriedade dos recursos naturais não renováveis, assim como o regime de 

responsabilidade civil e a cultura legal de definição de indenizações para reparação de danos. 

Como bem aponta  RIBEIRO, “há que se considerar, outrossim, que o Direito não se esgota na 

regra escrita, mas inclui a cultura jurídica, indissociavelmente permeada pela norma”(2014, p. 

112). 

Tendo isso em vista, este capítulo tem por finalidade sistematizar os desenhos 

regulatórios observados em alguns dos países que já implementaram projetos de CCS, com a 

finalidade de identificar o que há em comum na soluções jurídico-regulatórias adotadas nas 

diferentes jurisdições analisadas e o que há diferente entre elas, à luz das particularidades de 

cada país. Isto, porque, ainda que ordenamentos jurídicos sejam diferentes, cada um possui 

características que foram absorvidas no contato com outros sistemas (RIBEIRO, 2014).  Eis a 

função do direito comparado, o estudo de problemas já enfrentados por outros ordenamentos 

jurídicos e o reconhecimento das soluções alcançadas, bem como os fracassos.  

Conforme tratado já na seção de metodologia, para a seleção dos países aqui analisados, 

foram considerados os seguintes fatores: (i) que detenham legislação específica para 

regulamentação das atividades de CCS, especialmente para a etapa de armazenamento de CO2, 

(ii) que a legislação a ser analisada tenha uma versão oficial na língua inglesa, (iii) que existam 

projetos de CCS em operação ou em estágio avançado de desenvolvimento.  

 



70 

 

4.1. União Europeia 

Antes de analisar os modelos regulatórios adotados pela Noruega e pelo Reino Unido26, 

é importante analisar a Diretiva 2009/31/EC (EU 2009/31/EC) do Parlamento Europeu e do 

Conselho de Armazenamento Geológico de Dióxido de Carbono. Isto, porque, sendo membro 

da União Europeia, o país deve cumprir as metas estabelecidas por meio de Diretivas. 

Da análise do texto da EU 2009/31/EC é possível identificar que o texto se propõe a 

consolidar diretrizes para regular especificamente o armazenamento geológico de dióxido de 

carbono, a partir do reconhecimento de que a expansão e a escala de ganhos de tecnologias de 

CCS farão parte da solução para redução de emissões de GEE, sendo que tal expansão pode 

representar uma série de riscos advindos de sua implementação.  Nesse sentido, no preambulo 

da Diretiva, há uma série de “considerandos” relevantes para compreensão dos objetivos da 

norma, entre os quais, destacam-se (ipsis literis): 

(2) O objectivo último da Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às 

Alterações Climáticas, aprovada pela Decisão 94/69/CE do Conselho, de 15 

de Dezembro de 1993(3) JO L 33 de 7.2.1994, p. 11., é estabilizar as 

concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera a um nível que evite 

uma interferência antropogénica perigosa no sistema climático. 

 

 (4) A captura e armazenamento geológico do dióxido de carbono (CAC) é 

uma tecnologia de transição que contribuirá para atenuar as alterações 

climáticas. Consiste em captar o dióxido de carbono (CO2) das instalações 

industriais, transportá-lo para um local de armazenamento e injectá-lo numa 

formação geológica subterrânea adequada para efeitos de armazenamento 

permanente. Esta tecnologia não deverá ser utilizada como incentivo para 

aumentar a quota-parte de centrais de geração alimentadas a combustíveis 

fósseis. O seu desenvolvimento não deverá levar a uma redução dos esforços 

para apoiar políticas de poupança de energia, energias renováveis e outras 

tecnologias de baixo teor de carbono seguras e sustentáveis, quer em termos 

de investigação, quer em termos financeiros. 

 

(5) As estimativas preliminares levadas a cabo para avaliar o impacto da 

presente directiva e referidas na avaliação de impacto da Comissão indicam 

que podem ser armazenadas até 2020 sete milhões de toneladas de CO2, e até 

160 milhões de toneladas até 2030, no pressuposto de uma redução de 20 % 

das emissões de gases com efeito de estufa até 2020 e desde que a CAC 

obtenha apoio privado, nacional e comunitário e se revele uma tecnologia 

 

26 Embora o Reino Unido recentemente tenha deixado a União Europeia, as principais leis e regulamentos relativos 

as atividades de CCS foram elaborados enquanto o país ainda era membro.  
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ambientalmente segura. As emissões de CO2 evitadas em 2030 poderiam 

representar cerca de 15 % das reduções necessárias na União. 

 Realizando uma investigação mais profunda acerca do que foi discutido durante a 

elaboração da Diretiva, a Comissão de Comunicação de 10 de Janeiro de 2007, intitulada 

‘Geração de energia sustentável de combustíveis fósseis: mirando emissões quase-zero de 

carvão após 2020’27 reiterou uma preocupação especial sobre a necessidade de criar um bom 

ambiente institucional para tornar CCS uma realidade, assim como reduzir riscos:  

Embora existam capacidades de armazenamento suficientes na Europa para 

armazenar CO2 da produção de energia durante vários séculos, é necessário 

um quadro regulamentar e político para a CAC na UE para: 

- garantir a operação ambientalmente correta, segura e confiável das 

atividades do CCS; 

- remover barreiras injustificadas às atividades de CCS na legislação em vigor; 

- fornecer incentivos apropriados proporcionais aos benefícios da redução de 

CO2
28. 

A preocupação da comissão foi materializada no texto da Diretiva, seja por meio da 

inclusão de previsão expressa acerca do objetivo de assegurar a implementação das atividades 

de forma ambientalmente segura29, seja ao prescrever diretrizes mínimas que visam definir 

instrumentos e parâmetros a serem adotados pelos países membros para gestão e mitigação dos 

riscos entendidos como estratégicos. 

A Diretiva foi concebida considerando o ciclo de vida de operação de um projeto 

armazenamento de CO2, de modo a abarcar: (i) um período de seleção do local, com a 

possibilidade exploração invasiva de formações geológicas; (ii) necessidade de obtenção de 

licença para realizar a injeção de CO2; (iii) regras gerais para a fase operacional da atividade de 

armazenamento, acompanhada por um regime de monitorização, reporte e fiscalização; (iv)  

encerramento do local, após o qual o operador permanece responsável durante um período 

 

27 COM (2006) 843 – Versão em Português. 
28 Tradução livre do inglês: “While sufficient storage capacities are available in Europe to store CO2 from power 

production for several centuries, a regulatory and policy framework for CCS in the EU is needed in order to:  

ensure the environmentally sound, safe and reliable operation of CCS activities; – remove unwarranted barriers to 

CCS activities in current legislation; provide appropriate incentives proportionate to the CO2 reduction benefits. 
29 “Considerando que: Considerando que: (9) O Conselho Europeu de Março de 2008 recordou que o objectivo de 

propor um quadro de regulamentação para a CAC era assegurar que a aplicação desta nova tecnologia fosse 

ambientalmente segura. (...) (15) | A nível comunitário, estão já em vigor diversos diplomas legais incidentes na 

gestão de alguns riscos ambientais da CAC, designadamente no que se refere à captura e ao transporte do CO2, os 

quais deverão ser utilizados sempre que possível” 
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mínimo, até o momento em que a responsabilidade de longo prazo pelo reservatório é 

transferida ao Estado. 

A Diretiva estabelece uma distinção entre o 'local de armazenamento', uma área de 

volume definida dentro de uma formação geológica usada para armazenamento de CO2 e suas 

instalações de injeção associadas, e o 'complexo de armazenamento' maior, que se refere ao 

próprio local de armazenamento e à região circundante. Como condição para seleção do local, 

após caracterização e avaliação do reservatório deve ficar constatado que “se, nas condições de 

utilização propostas, não houver risco significativo de fuga nem riscos significativos para o 

ambiente ou a saúde”30.  

O processo de caracterização do local que, por vezes, envolve atividades invasivas como 

perfuração em subsuperfície, demanda uma 'licença de exploração31', que garantem 

prerrogativas na obtenção de uma licença de armazenamento. As condições, requisitos e 

conteúdos mínimos para formulação e aprovação da licença são definidos nos artigos 7º a 9º. 

Além das comprovações de viabilidade técnica e operacional do reservatório requisitado, a 

Diretiva também determina que o operador deverá comprovar viabilidade financeira, 

competência técnica e garantia econômico-financeira adequada para todo o período da atividade 

de armazenamento, até à transferência da responsabilidade para a autoridade competente. 

Uma vez concedida a licença de armazenamento, o operador pode iniciar a injeção de 

CO2. Nesta etapa, a regulação deve definir instrumentos de monitorização, reporte e 

fiscalização com vista à detecção de fugas, irregularidades significativas e eventuais efeitos 

adversos. A figura do monitoramento tem destacada importância para atividade, devendo ser 

elaborado Plano de Monitoramento pelo operador e aprovado pela autoridade competente32, 

cujas orientações e critérios encontram-se descritos em anexo específico.  

Note-se que a norma é construída de modo a dar flexibilidade à autoridade para rever e, 

se necessário, atualizar ou, como último recurso, retirar as licenças de armazenamento, em 

 

30 EU 2009/31/EC, art. 4.4.  
31 EU 2009/31/EC, art. 5º 
32 EU 2009/31/EC, art. 9º (5). 
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benefício da segurança e mitigação de riscos ambientais.  É prevista também a possibilidade de 

implementação de 'medidas corretivas' de acordo com o plano de medidas corretivas aprovado33.  

No que tange ao encerramento da operação, o artigo 17º estabelece as obrigações 

mínimas aplicáveis. O operador é responsável pela vedação do local de armazenamento e 

remoção de infraestruturas, conforme plano definitivo pós-fechamento, revisado e atualizado 

antes do fechamento.  

Apesar de encerrada a atividade, o operador permanecerá responsável pelo 

monitoramento, relatórios e implementação de medidas corretivas, até a transferência da 

responsabilidade pelo local de armazenamento para a autoridade competente. Nessa 

oportunidade, transferem-se as responsabilidades relativas ao monitoramento, medidas 

corretivas, certificação de redução de emissões (título relacionados ao mercado de carbono) e 

responsabilidades ambientais. 

 Os critérios mínimos para transferência estão previstos no artigo 18, quais sejam:  

a) Todos os elementos de prova disponíveis indicarem que o CO2 armazenado 

será completa e permanentemente confinado; 

b) Ter decorrido um período mínimo a determinar pela autoridade competente. 

Esse período mínimo não deve ser inferior a 20 anos, a não ser que a 

autoridade competente esteja convencida de que o critério referido na alínea 

a) será preenchido antes do fim do referido período; 

c) Terem sido cumpridas as obrigações financeiras a que se refere o artigo 

20.o; 

d) Terem-se verificado a selagem do local e a remoção das instalações de 

injecção. 

Salvo o item “c”, as condições para transferência representam o processo de 

estabilização do armazenamento, tempo em que serão verificadas e certificadas a segurança do 

sequestro permanente de CO2. Uma vez satisfeitas tais condições, a autoridade emitirá parecer 

vinculativo para recebimento da área, desobrigando o agente privado da manutenção e 

monitoramento. Todavia, ainda considerando a possibilidade de migração posterior de CO2, o 

item “c” prevê o pagamento de uma contribuição financeira para custeio do monitoramento nos 

30 anos subsequentes à transferência da área, a ser realizado pela autoridade competente.   

 

33 EU 2009/31/EC, art. 7º (7) e art. 16º. 
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Além dos regramentos acima mencionados, a EU 2009/31/EC alterou outras diretivas 

da União Europeia com a finalidade de garantir proteção ao meio ambiente e saúde humana dos 

riscos associados ao armazenamento geológico  (SHOGENOVA et al., 2014), quais sejam: (i) 

Directivas 2000/60/CE, estabelece uma norma quadro sobre política de água; (ii) 2001/80/CE, 

relativa à limitação das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de grandes 

instalações de combustão; (iii) 2004/35/CE, relativa à responsabilidade ambiental em termos 

de prevenção e reparação de danos ambientais; (iv) 2006/12/CE, referente aos resíduos; (v) 

2008/1/CE, relativa à prevenção e controle integrados da poluição; e o (vi)  Regulamento (CE) 

1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, referente às transferências de resíduos. 

Entre os méritos da diretiva EU 2009/31/EC, está o fato de que ela promoveu programas 

nacionais de pesquisa, projetos de demonstração e fundos, juntamente com projetos 

colaborativos transfronteiriços para a implantação de CCS (SHOGENOVA et al., 2014). No 

entanto, o texto também foi criticado, tendo sido apontado por alguns como um obstáculo ao 

desenvolvimento de projetos de CCS em razão da imprecisão de algumas propostas e de que 

determinadas exigências oneravam excessivamente a atividade (HAAN-KAMMINGA; 

ROGGENKAMP; WOERDMAN, 2017; WEBER, 2018).  

Em estudo realizado pela Comissão Europeia para avaliação de revisão do texto da 

Diretiva34, foram apontadas diversos pontos de preocupação relacionados à responsabilidade de 

longo prazo, entre eles: (i) a percepção de agentes de mercado sobre a dificuldade de 

demonstração de que o CO2 armazenado cumpre todos requisitos relacionados à demonstração 

de estabilidade e permanência do CO2 no reservatório para viabilizar a transferência de 

responsabilidade; (ii) a discricionariedade garantida à autoridade na avaliação do cumprimento 

de tais requisitos, o período mínimo de 20 anos da fase de fechamento das operações, até mesmo 

a definição do que consiste um vazamento. Apesar das preocupações expostas, em 2015 a 

Diretiva foi revisada pela Comissão Europeia, tendo sido mantido o texto da EU 2009/31/EC 

que ensejaram tais preocupações. 

 

 

34 Commission (EU), 'Study to Support the Review and Evaluation of Directive 2009/31/EC on the Geological 

Storage of Carbon Dioxide (CCS Directive)' (European Commission 2015) 
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4.1.1. Noruega 

A regulação das atividades de CCS na Noruega se concentra nas etapas de 

armazenamento e transporte do CO2, limitadas à exploração de reservatórios submarinos na 

plataforma continental. As regras foram estabelecidas por meio de um Decreto Real35 em 5 de 

dezembro de 2014, com fundamento na Seção 3 da Lei nº 12 de 21 de junho de 1963, relativa 

à pesquisa científica e à exploração de recursos naturais submarinos, exceto recursos 

petrolíferos. 

A estrutura do regulamento se assemelha à Diretiva EU 2009/31/EC em termos de ciclo 

de vida de projetos de armazenamento, incluindo necessidade de licença de exploração; licença 

para injeção, etapa de encerramento de operação, período de fechamento e monitoramento pelo 

operador, encerrando com a transferência de responsabilidade. 

Foram adotados os prazos mínimos indicados na Diretiva EU 2009/31/EC em relação 

aos monitoramentos do reservatório realizados tanto pelo operador, quanto pelo Estado, por 

meio de sua autoridade: 10 anos de vigência para licença de operação36, 20 anos de 

monitoramento durante o período de fechamento37 e 30 anos após transferência de 

responsabilidade38. O Decreto expressamente define que se trata de períodos mínimos, podendo 

ser estendidos até que a autoridade entenda que os requisitos para transferência de 

responsabilidade sejam alcançados. Isto é, atribui à autoridade poder discricionário de avaliação 

de cumprimento dos requisitos legais. Quanto aos períodos de vigência, há prazo máximo 

estipulado apenas para a licença de exploração e avaliação da área de armazenamento, sendo o 

prazo de vigência para operação definido caso a caso. A autoridade competente para a 

concessão de licenças é o Ministro de Petróleo e Energia. 

Apesar da semelhança de estrutura e observação das diretrizes mínimas definidas pelas 

Diretiva EU 2009/31/EC, a norma norueguesa trata de forma mais aprofundada dos aspectos 

 

35 Não foi identificada numeração no decreto.  
36 Section 3-5. 
37 Section 5-8 (b).  
38 Section 5-10; 
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relacionados aos direitos de propriedade dos reservatórios e a alocação de responsabilidade por 

danos ambientais, poluição, bem como perdas e danos.  

Em relação aos direitos de propriedade sobre os reservatórios geológicos, o Decreto 

inseriu dispositivo que expressamente atribui ao Estado os direitos sobre os reservatórios 

geológicos:  

Seção 1-2. 

Propriedade de reservatórios submarinos para armazenamento de CO₂ 

O Estado norueguês tem o direito de propriedade sobre os reservatórios 

submarinos na plataforma continental para exploração dos referidos 

reservatórios para armazenamento de CO₂ e tem o direito exclusivo de gestão 

dos referidos reservatórios39. 

No que toca ao vazamento de CO2, em seu Capítulo 8, a norma classifica-o como “dano 

por poluição” e atribui ao operador (ou licenciado) toda a responsabilidade pelos danos 

causados, excluindo expressamente partes contratadas, fornecedores, empregados. Ou seja, 

restringe a responsabilidade solidária muito comum à cadeia de fornecimento de atividade 

econômicas nos processos de responsabilização ambiental a um único agente, reduzindo o risco 

para os demais. 

Ainda em relação à responsabilidade, a norma norueguesa dedica um capítulo (Capítulo 

9) às compensações financeiras àqueles que realizem atividades pesqueiras e tenham sofrido 

danos relacionados às atividades de transporte e armazenamento de CO2. Tal preocupação 

decorre do fato de a pesca ser atividade econômica relevante no país, comumente realizadas por 

indivíduos economicamente frágeis e com recursos limitados.  

 

4.1.2. Reino Unido 

A nível nacional, o quadro regulatório relacionado ao licenciamento de atividades de 

captura e armazenamento de carbono offshore foi introduzido no Reino Unido através do 

Energy Act 2008. A Lei declara os direitos da Coroa britânica sobre a Zona Econômica 

 

39 Tradução livre do texto original: “Ownership of subsea reservoirs for storage of CO₂ The Norwegian State has 

the proprietary right to subsea reservoirs on the continental shelf for exploitation of said reservoirs for storage of 

CO₂ and has an exclusive right to management of said reservoirs”. 
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Exclusiva (ZEE) para performar armazenamento de CO2 (com ou sem o propósito de 

recuperação avançada de petróleo) em conformidade com as provisões da Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 (United Nations Convention on the Law of the 

Sea - UNCLOS). Também determina que o governo pode designar 'Gas Importation and 

Storage Zones' dentro da ZEE.  

A referida norma introduziu um regime baseado em atividades de licenciamento, que 

requerem que todas as atividades relacionadas ao armazenamento de CO2 (com objetivo de 

eliminação - armazenamento - permanente) dependam da concessão de licença pela autoridade 

competente. Essas atividades também incluem a conversão, exploração, e a manutenção de 

‘lugar de controle’ que será utilizado para armazenamento de CO2. O local controlado refere-

se a uma área que pode ser encontrada "dentro, abaixo ou acima" do mar territorial ou águas 

dentro de uma Zona de Importação e Armazenamento de Gás. 

A Lei fornece mais detalhes acerca da concessão de licenças, conteúdo, termos e 

condições associadas a elas, sendo a autoridade responsável pela emissão de licenças o 

Secretário de Estado ou os Ministros, a depender do local de armazenamento.  

Quando da concessão da licença, a autoridade pode definir requisitos específicos ou para 

garantia da licença. Uma licença pode incluir provisões acerca da segurança financeira sobre 

obrigações futuras e obrigações entre o encerramento da instalação e a cessação da licença. 

Cada autoridade de licenciamento pode realizar mais regulações acerca dos termos e condições 

da licença que concede. 

Também há uma seção de detalhamento da execução de licenças e práticas consideradas 

criminosas e introdução de sanções e casos nos quais as atividades executadas sem licenças ou 

quando o detentor da licença não cumpre as condições prescritas. A autoridade competente 

pode fornecer orientações, um tipo de ajustamento de conduta que requer que o licenciado tome 

medidas necessárias. 

Outra norma presente no Reino Unido acerca da temática CCS é a Planning Act 2008, 

que define regras gerais de infraestrutura e podem ser aplicadas para dutos e instalações de 

CCS. Por exemplo, as Declarações de Política Nacional (NPS) declara que os projetos devem 

conter uma explicação de como a política definida na declaração leva em consideração a política 
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do Governo relativa à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e que projetos nacionais 

de infraestrutura externa incluem instalações de armazenamento subterrâneo de gás, assim 

como a construção de um gasoduto. 

Em setembro de 2010, o Parlamento britânico aprovou os Regulamentos de 

Armazenamento de Dióxido de Carbono. Tais regulamentos foram aprovadas com fundamento 

no Energy Act 2008 e introduzem um regime de licenciamento para atividade CCS offshore, 

descrevendo os requisitos a serem cumpridos para concessão de licença de armazenamento ou 

autorização pelo Secretário de Estado e o escopo dessas permissões. 

Tais regulamentos cumprem parcialmente a obrigação do Reino Unido de implementar 

a Diretiva 31/2009/EC. Dentre os temas essenciais, a regulação abordou: as condições para 

fornecimento de licenças de exploração, o compromisso do operador de armazenamento, o 

fechamento da localização de armazenamento; o período pós-fechamento; e segurança 

financeira das operações. No entanto, não trata da outorga de licenças para atividades de CCS 

realizadas em águas territoriais adjacentes. 

Como observado, a maioria das normas estão focadas na tentativa de fornecer 

mecanismos para prever e gerenciar possíveis danos ambientais, não apenas aqueles esperados, 

mas também aqueles não estudados ainda, assegurando tempo de garantia para monitoramento 

e prestação de contas das partes que exploram atividades de CCS. Por outro lado, é necessário 

que a execução desta atividade seja viável, impondo, portanto, condições que não impeçam a 

atividade.  

Para o uso de CO2 para recuperação aprimorada de petróleo (EOR), destaca-se que esse 

assunto não é submetido ao quadro regulatório estabelecido pelo Energy Act 2008, mas pela 

Petroleum Act 1998. Sob esta lei, a atividade de extração avançada não é endereçada como uma 

atividade de armazenamento, apenas como técnica para melhorar a exploração petrolífera 

durante as operações EOR. 

Analisando a trajetória de esforços do governo britânico para implementar tecnologias 

de CCS durante as últimas duas décadas, nota-se um comportamento irregular e variável em 

relação à política de estímulo para projetos de CCS (SILVA e COSTA, 2021). A finalização de 
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diversos projetos (i.e., Longannet40, cujo custo total foi estimado em £1,9bn em julho de 2010) 

demonstra a dificuldade em assegurar financiamento para projetos de larga-escala de CCS ou 

incertezas políticas, que não são questões de fácil resolução. 

Em análise realizada pelo National Audit Office (NAO) após o cancelamento da segunda 

concorrência para a estruturação de projetos de CCS no Reino Unido, observou que entre os 

problemas e desafios estava alocação de riscos da cadeia de CCS, tornando o projeto menos 

atrativo aos financiadores externos (NAO, 2017).  

 

4.2. Alberta (Canadá) 

No Canadá, existe uma presunção de limites jurisdicionais. Entre as responsabilidades 

constitucionais atribuídas às províncias estão as obras e empreendimentos locais, os direitos 

civis e de propriedade e os recursos naturais não renováveis. A exploração de reservatórios 

geológicos, portanto, estão predominantemente sob competência provincial, assim como os 

recursos hídricos subterrâneos. Tendo isso em vista, as províncias canadenses são competentes 

para legislar sobre as atividades de CCS dentro de suas fronteiras, razão pela qual a análise aqui 

realizada focará exclusivamente na regulação de Alberta, sem antes analisar a legislação 

nacional ou federal (KRUPA, 2018).  

As regras que orientam a execução de atividades de CCS na província de Alberta, no 

Canadá, foram editadas a partir de 2010: (i) Mines and Minerals Act, alterada por meio do 

Carbon Capture and Storage Statutes Amendment Act, 2010, para inclusão de capítulo 

específico para tratar da etapa de armazenamento do CO2; (ii) o regulamento AR 68/2011 

(Carbon Sequestration Tenure Regulation), que regulamenta o disposto na Lei; e o (iii) Carbon 

Capture and Storage Funding Act que tem por finalidade incentivar a construção e operação de  

projetos de CCS.  

 

40
 NAO 2012. Carbon capture and storage: lessons from the competition for the first UK demonstration. Report 

HC 1829, Session 2011-12. London, National Audit Office. 
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Da análise conjunta das normas acima, extrai-se que os elementos centrais são 

semelhantes àqueles verificados na legislação europeia. Estão presentes a (i) Necessidade de 

licença para exploração, pesquisa e avaliação do local, para levantamento das informações 

necessárias à obtenção de licença de armazenamento; (ii) obrigatoriedade de licença para 

construção e operação de infraestrutura de armazenamento de CO2, cujo deferimento é 

condicionado a comprovação de capacidade técnica e operacional para armazenamento seguro 

de CO2, tanto em relação ao local, quanto em relação ao operador, (iii) elementos relacionados 

à obrigatoriedade de monitoramento e fiscalização das atividades de injeção, assim como plano 

de contingência; (iv) transferência de responsabilidade do operado para o Estado, uma vez 

cumpridos os requisitos de comprovação de segurança e estabilidade do CO2 injetado.  

Diferente do observado na legislação da Noruega e Reino Unidos que concentram a 

maior parte das disposições em lei, deixando para o regulamento aspectos técnicos, no caso do 

Alberta as previsões legais são mais genéricas, deixando para o regulamento a definição de 

temas como tempo de duração das licenças, condições de encerramento da operação e 

transferência de responsabilidade, entre outros. A vigência da licença de pesquisa é de cinco 

anos41, já a licença de armazenamento é de 15 anos42, prorrogáveis por igual período43. 

Interessante observar que aspectos entendidos como estratégicos, tais como o tempo mínimo 

para a etapa de fechamento até a efetiva transferência de responsabilidade ao Estado, não estão 

expressamente definidos nessa legislação, mas são definidos de acordo com a recomendação 

de um conselho, de forma discricionária, sendo atualmente o período mínimo de 10 anos. A 

autoridade competente para deferimento das licenças é o Ministro, mas a atividade é regulada 

peal autoridade reguladora de energia de Alberta44. 

No que tange ao tema da transferência de responsabilidade, embora alguns elementos 

tornem as condições de transferência menos objetivas, como o fato de o período mínimo da 

etapa de fechamento não estar previsto em lei, assim como boa parte das condições para o 

fechamento estarem definidas em regulamento, isto é, norma menos estável, cuja alteração não 

demanda aprovação do Poder Legislativo, há outros fatores que atribuem segurança ao 

 

41 AR 68/2011, 4. Term of evaluation permit. 
42 AR 68/2011, 10. Term of carbon sequestration lease. 
43 AR 68/2011, 11(1) 
44 AR 68/2011, 1 (j) 
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operador. Por exemplo, o dispositivo 121 (i) do Mines and Minerals Act prevê expressamente 

que o Estado – por meio de seu Ministro – assumirá todas as obrigações do operador, incluindo 

aquelas relacionado aos aspectos ambientais da atividade. Os riscos ambientais são comumente 

percebidos pelos agentes privados como um risco econômico relevante, tendo em vista o 

sistema responsabilidade ambiental objetiva.   

Em contrapartida, a referida lei determina a criação de fundo público denominado Post-

closure Stewardship Fund45 para financiar os custos que o Estado terá após o encerramento das 

operações46, composto por uma taxa paga pelo operador, cuja base de cálculo é a tonelada de 

carbono armazenada, a ser fixada pelo Ministro47.  

 

4.3. Austrália 

As atividades de CCS na legislação australiana estão reguladas no Offshore Petroleum 

and Greenhouse Gas Storage Act 2006 (Cth), também conhecido como Offshore Act. Diferente 

do observado nos demais países, a legislação australiana não faz referência ao armazenamento 

de carbono ou CO2, mas regula a atividade de armazenamento de GEE. Além disso, a legislação 

nacional só se aplica a áreas offshore que estão além das jurisdições estaduais, que geralmente 

se estendem por 5 km da costa. 

Semelhante às demais legislações analisadas, as atividades de injeção e armazenamento 

estão sujeitas a autorização estatal. No caso australiano, entre os primeiros dispositivos que 

regulam a atividade, há proibição expressa de realização de atividades sem que sejam 

outorgadas permissões específicas, sob pena de prisão48. Quanto aos requisitos para obtenção 

de autorização para realização de tais atividades, estão previstos três requisitos (i) obtenção de 

licença de exploração ou avaliação de gases do efeito estufa, concedidas através de um processo 

competitivo; (ii) obtenção de licença de injeção, concedida apenas àqueles que obtiveram a 

 

45 Mines and Minerals Act, 122 (1) 
46 Mines and Minerals Act, 122 (2Os) 
47 AR 68/2011, 20.  
48 Section 289 (1).  
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licença anterior; e (iii) obtenção de declaração do Ministro dos Recursos indicando que a 

formação geológica é elegível para o armazenamento de GEE. 

Quanto ao prazo de vigência da licença de injeção, não há prazo pré-determinado49. 

Todavia sua manutenção está condicionada a execução efetiva de injeção dentro do prazo de 

05 anos.50 Assim, o encerramento da operação se dá de forma semelhante às demais legislações, 

com o reconhecimento da autoridade do encerramento definitivo da operação. A certificação 

de fechamento da operação pode ser negada se a autoridade entender que há risco relevante de 

vazamento51. Nesse sentido, há um espaço de discricionariedade para tomada de decisão pela 

autoridade que pode gerar incertezas, criando barreiras ao estabelecimento de uma indústria de 

armazenamento (GIBBS, MEREDITH, 2018). 

A certificação de fechamento é um dos requisitos para a transferência de 

responsabilidade da atividade de armazenamento, cuja data de emissão é o marco para 

contagens do prazo mínimo de 15 anos antes da transferência. Esse período é chamado de 

período de garantias de fechamento52. Como nos demais casos, além do período mínimo e 

comprovação de encerramento, o operador deve comprovar a estabilização dos gases 

armazenados e ausência de risco de vazamento.  

Segundo GIBBS (2018), quando o Projeto de Lei do Offshore Act estava em debate no 

parlamento, a questão da responsabilidade de longo prazo, considerada aspecto estratégico, foi 

amplamente debatida. A redação aprovada foi fruto de uma emenda do partido de oposição 

aceita de última hora, tendo sido aprovada a versão que previa transferência de 

responsabilidade. 

Embora as etapas e elementos essenciais do armazenamento se assemelhem aos 

observados nos demais modelos analisados, deve-se destacar que a estrutura da lei australiana 

se mostra completamente diferente. Enquanto as legislações analisadas foram estruturadas em 

textos enxutos, as disposições da lei australiana estão organizadas em 350 páginas de texto, 

distribuídas em mais de 187 seções. Além dos elementos essenciais já destacados, identificou-

 

49 Section 359 (1), “A greenhouse gas injection licence remains in force indefinitely”. 
50 Section 360. 
51 Section 388. 
52 Section 399, (1). 
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se a preocupação do legislador em endereçar questões como conflitos de competências entre 

áreas que estão sob jurisdição dos estados; isto é, trata de uma série questões relativas ao acesso 

à terra, proteção ambiental e prioridades/passivos relativos a áreas de títulos sobrepostas; além 

da definição de garantias financeiras, pagamentos de taxas, entre outros aspectos.  

Quanto aos regulamentos estaduais, apenas Victoria (Greenhouse Gas Geological 

Sequestration Act 2008 (Vic), conhecido também como GGGS Act e Queensland (Queensland 

pelo Greenhouse Gas Storage Act 2009, também conhecido como GGS Act aprovaram uma 

legislação abrangente para regular o CCS, embora a legislação de petróleo e energia geotérmica 

do sul da Austrália inclua regras sobre o armazenamento de CO2 em reservatórios naturais 

(POWER, 2021). Em ambos os casos, a estrutura se assemelha à norma nacional (HEPBURN, 

2014).  

O estado australiano, Victoria, foi o primeiro a editar lei específica sobre o 

armazenamento onshore de CO2. De acordo com as justificativas constante do Projeto de Lei 

que deu origem ao GGGSA Act53, o principal objetivo da norma é facilitar e regular a injeção 

de substâncias de GEE em formações geológicas subterrâneas para efeitos de armazenamento 

permanente, fornecendo segurança aos investidores, estabelecendo confiança da comunidade 

de que os projetos de CCS serão realizados de forma a minimizar os riscos à saúde pública e ao 

meio ambiente.  

As formações de armazenamento geológico são definidas no GGGSA Act como 

"qualquer selo ou reservatório de uma formação geológica subterrânea" e também "quaisquer 

atributos geológicos associados ou características de uma formação geológica subterrânea."54 

Em termos de propriedade, a Cláusula 14 do GGGSA Act estabelece que a Coroa detém 

a propriedade sobre todas as formações de armazenamento geológico subterrâneo localizadas 

em terras privadas. Note-se que essa previsão é especialmente importante, tendo em vista que 

de acordo com as disposições do Land Act 1958 (Vic), a Coroa não detinha direitos de 

 

53 Carbon Capture and Storage Bill Disponível em: 

http://www.premier.vic.gov.au/component/content/article/4704/html.  
54 GGGSA Act, §3 – Definitions. Tradução livre do original “(a) any seal or reservoir of an underground geological 

formation; and (b) any associated geological attributes or features of an underground geological formation”, 

http://www.premier.vic.gov.au/component/content/article/4704/html
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propriedade em formações de armazenamento geológico localizadas sob terras privadas, mas 

tão somente as formações em terras da Coroa.  

Assim, o GGGSA Act ampliou o escopo da propriedade da Coroa em espaços de 

armazenamento subterrâneo, não sendo mais tratados como parte da propriedade da superfície. 

Tratam-se de recursos independentes, de propriedade da Coroa, em direito do Estado (LOGAN, 

2010). Essa alteração confere ao Estado o poder de licenciar os direitos de utilização do espaço 

de armazenamento para projetos CCS, permitindo que o Estado retenha a propriedade final do 

espaço de armazenamento e assuma a propriedade do GEE injetado no vencimento ou entrega 

das licenças de injeção (HEPBURN, 2014).  

Como nos demais casos, dado o ciclo de vida de um projeto, no que tange às permissões 

ou licenças, regristra-se que a estrutura regulatória do GGGSA Act demanda a solicitação de 

uma licença de exploração, autorizando o titular a realizar a exploração de sequestro de GEE. 

Uma vez descoberta uma formação tecnicamente apta ao armazenamento geológico 

subterrâneo, o titular terá o direito de solicitar licença de injeção55.  

Além das permissões, a exploração dos reservatórios está condicionada a concordância 

dos superficiários, uma vez que a propriedade estatal sob o GGGSA Act não incorpora 

expressamente direitos de acesso. Isso significa que se um proprietário de superfície recusar o 

acesso, o titular de uma licença de armazenamento geológico pode ser incapaz de utilizar o 

recurso subterrâneo. Essa necessidade pode criar um cenário em que diferentes proprietários 

podem competir pela exploração de modo a criar um potencial de subutilização das áreas de 

armazenamento subterrâneo (HEPBURN, 2014).  

Refletindo sobre essa separação de propriedade inaugura pelo GGGSA Act, apesar de 

benéfica para a segurança e gerenciamento do projetos de CCS, não está claro se a participação 

adquirida pela Coroa é corpórea ou incorpórea, se é uma participação em terras ou em recursos 

separados ou se a propriedade está relacionada ao espaço em si ou meramente o direito de 

utilizar o espaço (SWAYNE; PHILIPS, 2012). Mais do que isso, a exclusão dos direitos de uso 

 

55 GGGSA Act, 19 (2) e 71. 
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do subsolo dos direitos do proprietário da superfície pode gerar injustiça quando os 

proprietários anteriormente confiaram na existência de tais direitos.  

Destaca-se, ainda, a regulação do estado de Queensland (Greenhouse Gas Storage Act 

Act - GGSA) foi editada logo após o de Victoria, com objetivos e estruturas semelhantes. A 

cláusula 3ª prevê uma série de objetivos para a lei, entre os quais, o de facilitar o armazenamento 

geológico de GEE56, atribuindo ao Estado o direito de explorar as formações geológicas 

subterrâneas e criando um sistema regulatório para as atividades de armazenamento.57  

O GGSA Act confere a propriedade de todos os reservatórios de armazenamento de GEE 

ao estado, expressamente estabelecendo que todos os "reservatórios de armazenamento de GEE 

em terra são e sempre foram considerados como propriedade do Estado",58 sendo o reservatório 

definido como "a extensão espacial de uma formação geológica subterrânea que é apta a 

armazenar GEE"59.  

Da leitura se extrai que semelhante à legislação do estado de Victoria, o GGSA Act 

separa os reservatórios de armazenamento geológico da propriedade do superficiário. Por outro 

lado, duas diferenças são notáveis, GGSA Act não define limitação de profundidade, de modo 

que todos os reservatórios de armazenamento dentro dos limites de Queensland se tornam 

propriedade da província, além de expressamente dispor que sempre foi assim.  

Quanto à forma de deferimento de licenças para armazenamento, o GGSA Act estabelece 

uma estrutura semelhante ao GGGSA Act de Victoria. Da mesma forma, uma vez feitas as 

verificações de segurança e o monitoramento apropriado, a área e a responsabilidade pelo GEE 

armazenado passam automaticamente para o estado60.  

Da análise da regulação federal Australiana, assim como das normas estaduais, observa-

se que as estruturas regulatórias introduzidas na Austrália foram ostensivamente projetadas para 

incentivar o investimento da indústria privada e proteger o interesse público, ao definir que as 

 

56 GGSA Act, 3(2). 
57 GGSA Act, 3(3) (a) e (b). 
58 GGSA Act, 27 (1). Tradução livre do original “All GHG storage reservoirs in land in the State are and are taken 

always to have been the property of the State.” 
59 GGSA Act, 13 (a) 
60 GGSA Act, 181.  
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formações de armazenamento geológico como recursos independentes, separados da 

propriedade da superfície (HEPBURN, 2014).  

 

4.4. Estados Unidos  

Nos EUA, a edição de regulamentos relacionados ao CCS em nível federal foi 

implementada pela autoridade ambiental, United States Environmental Protection Agency 

(EPA). Em 22 de novembro de 2010, a EPA editou duas novas regras. A primeira, com 

fundamento no Clean Air Act, define a obrigação de manutenção de inventário sobre a 

quantidade de CO2 Injetado, o qual deve relatado anualmente à EPA. Isso permite que a EPA 

rastreie a quantidade e a localização do CO2 armazenado (MONAST; PEARSON; LINCOLN 

F PRATSON, 2012). 

A segunda regra adicionou uma nova classe de poço para a injeção subterrânea de CO2 

para sequestro geológico ao Programa de Controle de Injeção Subterrânea com fundamento no 

Safe Drinking Water Act (SDWA)61. 61 Uma nova classe de poço era necessária para o CCS 

considerando os grandes volumes do CO2 a serem injetados, a flutuabilidade e a mobilidade do 

CO2. Ao criar uma nova classe, o regulamento define os requisitos para a caracterização do 

local, construção do poço, monitoramento e garantia financeira para responsabilidades 

incorridas durante a injeção.  

A partir da edição deste regulamento, os projetos que injetam e armazenam CO2, que 

não para os fins de EOR são obrigados a obter uma licença de Classe VI e precisarão atender a 

requisitos regulamentares rigorosos projetados para minimizar o risco de vazamento para fontes 

subterrâneas de água potável. A estrutura é semelhante a das demais normas analisadas no que 

se refere aos critérios e aspectos técnicos, como necessidade de avaliação e caracterização do 

reservatório, definição de critérios de operação, requisitos de monitoramento abrangentes que 

abordam todos os aspectos da integridade do poço, injeção e armazenamento de CO2 e 

qualidade da água subterrânea durante a operação de injeção e o período de cuidado pós-

injeção, condições de comprovação de garantia financeira para o período de vida do projeto 

 

61 http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/wells-sequestration.cfm Acesso em: 30.dez.2021 

http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/wells-sequestration.cfm
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(incluindo cuidados no local pós-injeção e resposta de emergência). Tais condições são 

necessárias para obtenção de uma permissão de injeção.  

Note-se que a permissão se refere à atividade e não ao acesso aos espaços subterrâneos, 

uma vez que nos Estados Unidos, a regra geral é de que o proprietário da superfície tem o direito 

de controlar os espaços de armazenamento subterrâneo, e esta concepção não foi alterada pelos 

regulamentos de CCS.  

Diferente da maior parte das normas que tratam de CCS, no que tange à 

responsabilidade, a referida norma é particularmente exigente, ao determinar os cuidados em 

relação ao local de injeção devem ser mantidos por no mínimo 50 anos, inexistindo previsão de 

transferência de responsabilidade, embora essa previsão tenha sido tratada por alguns estados. 

Tais exigências têm sido apontadas como muito custosas, sendo sua manutenção um ponto que 

pode tornar projetos insustentáveis, uma vez que aumenta demasiadamente os custos 

operacionais e percepção de risco econômico ao projeto (HEPBURN, 2014; MONAST; 

PEARSON; LINCOLN F PRATSON, 2012) 

Em termos de propriedade do espaço poroso ou do subsolo, a legislação americana 

difere das demais analisadas, uma vez que os superficiários também são proprietários do 

subsolo, portanto detém o controle sobre todo o espaço poroso no extrato vertical 

imediatamente abaixo de sua propriedade. Significa dizer que os direitos de propriedade do 

espaço poroso são regidos pelo direito privado, fazendo surgir uma série de questões não 

enfrentadas nos demais modelos analisados, as quais não serão aprofundadas neste trabalho. 

Entre as dificuldades que surgem do fato de o espaço poroso pertencer ao superficiário 

está o fato de que a sua utilização para armazenamento de CO2 dependerá da concordância dos 

superficiários, que poderão ser centenas ou mesmo milhares, dada a extensão dos reservatórios 

geológicos subterrâneos (ANDERSON, 2021). A recusa ou atraso da autorização destes poderá 

impedir o progresso dos projetos de CCS planejados (ENDRES, 2011; MONAST; PEARSON; 

LINCOLN F PRATSON, 2012). Há ainda a possibilidade de sobreposição de interesses, como, 

por exemplo, em relação àquele que detenha os direitos minerais. Além disso, nos modelos em 

que a propriedade do espaço poroso é reconhecidamente estatal, a alocação de responsabilidade 

de longo prazo é juridicamente mais simples de manejar, pois há possibilidade de transferência 

de responsabilidade entre estado e operador da injeção de CO2 (SWAYNE; PHILIPS, 2012).  
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Diante da percepção negativa sobre a regulamentação federal, assim como a necessidade 

de endereçar de forma mais clara temas que não estão inteiramente claros na legislação federal 

à época, seja porque não foram tratados, seja porque não são de sua competência, muitos estados 

americanos tomaram a dianteira regulatória e buscaram editar normas com a finalidade de 

regular as atividades de CCS. Em levantamento realizado por CLEVELAND (2017), 

identificaram-se, que até 2017, pelo menos 21 estados americanos editaram normas 

relacionadas às atividades de CCS, sistematizadas na tabela abaixo: 

Tabela 2 Legislação de estados americanos relacionados ao CCS 

ESTADO LEGISLAÇÃO SÍNTESE 

CALIFORNIA  AB 1925 (2006) Determinou que a Comissão de Conservação e Desenvolvimento de 
Recursos Energéticos do Estado da Califórnia apresentasse um 
relatório ao legislativo sobre o sequestro geológico de dióxido de 
carbono até 1º de novembro de 2007. 

COLORADO HB 1281 (2006)  Criou incentivos regulatórios para instalações de geração de ciclo 
combinado de gaseificação integrada que sequestram uma parte 
das emissões de dióxido de carbono do projeto. 

ILLINOIS SB 1704 (2007) Estabeleceu que o estado assume toda a responsabilidade pelo 
dióxido de carbono sequestrado para todos os locais do projeto 
FutureGen em Illinois.  

SB 1987 (2009) Determinou que 25% de toda a eletricidade usada em Illinois venha 
de usinas de carvão que capturam e sequestram as emissões CO2. 

SB 1592 (2007) Estabeleceu financiamento para projetos de CCS e criou incentivos 
para usinas de carvão localizadas em áreas adequadas para 
sequestro geológico. 

HB 3854 (2009) Criou uma Comissão de CCS responsável por recomendar a uma 
legislação para até 31 de dezembro 2010. 

INDIANA SB 22 (2006) Trata de transporte de CO2 por dutos. 

KANSAS HB 2419 (2007)  instruiu a Kansas Corporation a estabelecer regras para permitir a 
instalação de armazenamento geológico, estabeleceu o poço de 
injeção de dióxido de carbono e o fundo de armazenamento 
subterrâneo e criou uma isenção de imposto sobre a propriedade 
para a propriedade CCS. 

KENTUCKY HB 1 (2007) Criou grupo para preparar um relatório e recomendações sobre 
opções para gerenciar as emissões de CO2 das usinas elétricas a 
carvão existentes. 

LOUISIANA HB 1117 (2008) Autorizou o State Mineral Board e o Comissioner of Conservation a 
arrendar terras estaduais para sequestro geológico. 

HB 1220 (2008) Permitiu que State Mineral Board seja proprietário e assuma a 
responsabilidade por locais de sequestro geológico. 
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HB 661 (2009) Autorizou o Departamento de Recursos Naturais a regulamentar o 
armazenamento e transporte de dióxido de carbono, concedeu o 
poder de domínio eminente para projetos de sequestro geológico, 
autorizou o estado a assumir a propriedade de instalações de 
armazenamento geológico fechadas, liberou os operadores de 
responsabilidade e criou um fundo para pagar administrativos e 
despesas de cuidados de longo prazo. 

MASSACHUSETTS SB 2768 (2008) Determinou que o departamento de recursos de energia 
estabeleça um padrão de portfólio de energia alternativo e 
declarou que o CCS pode ser usado para atender ao padrão. 

MINNESOTA SF 30960(2007) Alocou recursos para realização de um estudo para levantamento 
da capacidade do estado de Minnesota para o armazenamento 
geológico de CO2. 

MISSISSIPPI  HB 1459 (2009) Estabeleceu uma taxa de imposto de renda para empresas que 
vendem CO2 para recuperação aprimorada de petróleo ou 
sequestro geológico. 

MONTANA  HB 3 (2007)  Criou incentivo fiscal para aquisição de equipamentos CCS. 

HB 25 (2007) Determinou que todas as novas usinas de carvão capturem e 
sequestrem pelo menos 50% de seu CO2. 

SB 498 (2009 Autorizou o Conselho de Conservação de Petróleo e Gás de 
Montana a regulamentar o CCS, e a declarar o espaço de poro de 
propriedade do proprietário da superfície, autoriza o estado a 
assumir responsabilidade por locais de armazenamento geológico 
fechados, cria um fundo de programa de reservatório de 
armazenamento geológico e prevê a unitização para 
armazenamento geológico. 

NEW MEXICO Executive Order 
69 (2006) 

Solicitou a realização de estudo de sequestro geológico no 
New México. 

SB 994 (2007) Estabeleceu um crédito fiscal para usinas de energia elétrica que 
capturam e sequestram seu CO2 e reduzam suas emissões para 
menos de 1.100 libras por megawatt-hora.  

NORTH DAKOTA SB 2139 (2009)  Estabeleceu que o espaço poroso é propriedade do 
superficiário. 

 SB 2034 (2009) Criou uma isenção fiscal do imposto de extração de petróleo para o 
petróleo produzido por recuperação avançada de óleo com CO2. 

SB 2095 (2009) Determinou que a Comissão Industrial elaborasse regras para 
permitir a operação de armazenamento, prevê domínio eminente e 
unitização, autoriza o estado a assumir responsabilidade por locais 
de armazenamento fechados e estabelece fundos para a 
administração e gestão de longo prazo de locais de 
armazenamento geológico. 

OKLAHOMA SB 610 (2009) Definiu a autoridade de licenciamento para sequestro geológico, 
preserva a primazia dos direitos minerais e declara o dióxido de 
carbono injetado como propriedade do operador de 
armazenamento. 

SB 1765 (2008) Criou a Força-Tarefa de Sequestro Geológico de Oklahoma e exigiu 
que ela apresentasse um relatório ao legislativo e ao governo  

SB 679 (2009) estendeu o prazo do relatório para a Força-Tarefa de Sequestro 
Geológico de Oklahoma. 
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PENNSYLVANIA SB 266 (2007) Determinou a elaboração de relatório sobre as oportunidades 
econômicas relacionadas às tecnologias CCS 

HB 220 (2008) Determinou a elaboração de estudo para investigar a viabilidade de 
criar uma rede estadual de sequestro de dióxido de carbono 

SOUTH DAKOTA HB 1129 (2009) Determinou que a Comissão de Serviços Públicos regule os dutos 
de dióxido de carbono 

TEXAS HB 149 (2006) Autorizou o estado a adquirir os títulos de CO2 capturado pelo 
projeto FutureGen. 

HB 1796 (2009) Atribuiu à Comissão de Conservação de Recursos Naturais do Texas 
a autoridade para construir e operar um projeto de sequestro 
geológico offshore. 

SB 1387 (2009) instruiu a Texas Railroad Commission a criar regras para o 
armazenamento geológico de dióxido de carbono. Ela cria o fundo 
fiduciário de armazenamento antropogênico de dióxido de carbono 
para cobrir o monitoramento de longo prazo das instalações de 
armazenamento geológico e solicita um estudo sobre a gestão do 
armazenamento geológico em terras estatais. 

HB 469 (2009) Criou uma isenção de imposto sobre vendas para equipamentos 
CCS, um crédito de imposto de franquia para certos projetos e uma 
redução no imposto de petróleo recuperado para certos projetos. 

UTAH SB 202 (2008)  Definiu que o CCS pode ser usado para atender ao padrão de 
eletricidade de baixo teor de carbono estabelecido pelo projeto de 
lei e exige que o Departamento de Qualidade Ambiental estabeleça 
regras para o sequestro 

WASHINGTON SB 6001 (2007) Definiu que o sequestro geológico de carbono pode ser usado para 
atender ao padrão de desempenho de emissões estabelecido no 
projeto de lei e orienta o Departamento de Ecologia a adotar 
regras para o sequestro geológico. O departamento de Ecologia 
adotou regras em 2008. 

WEST VIRGINIA HB 2860 (2009) Autorizou o Departamento de Proteção Ambiental da Virgínia 
Ocidental a regulamentar o sequestro geológico e estabeleceu um 
grupo de trabalho sobre sequestro. 

WYOMING HB 90 (2008) Determinou que o Departamento de Qualidade Ambiental de 
Wyoming criasse regras para o sequestro geológico de dióxido de 
carbono e avaliação geológica de potenciais locais de sequestro. 

 SB 1 (2008) Destinou dinheiro para financiar pesquisas em tecnologias de CCS  

HB 89 (2008) Estabeleceu que o espaço poroso é propriedade do proprietário da 
superfície. 

HB 57 (2009) Estabeleceu que a propriedade mineral é dominante sobre a do 
espaço poroso. 

HB 58 (2009) Estabeleceu que o operador de um local de sequestro geológico 
possui o dióxido de carbono injetado e é responsável por quaisquer 
efeitos do sequestro geológico. 

HB 80 (2009) Prevê a unitização para sequestro geológico 

HB 17 (2010) Estabeleceu um fundo para despesas de gestão de longo prazo e 
dirige o Departamento de Qualidade Ambiental para especificar os 
requisitos de garantia financeira para licenças de sequestro 
geológico. 
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Fonte: Tradução livre da tabela constante em CLEVELAND, 2017. 

De modo geral, os estados americanos editaram normas que podem ser divididas em três 

grupos: (i) aqueles que têm caráter executivo e determinam a realização de estudos e 

levantamentos para identificação do potencial de armazenamento de CO2 no estado, (ii) aqueles 

que criam incentivos à implementação de CCS, seja por meio de benefício fiscal, seja pelo 

reconhecimento do instrumento armazenamento para fins de descarbonização de determinadas 

atividades; e por fim, (iii) as normas que tem por finalidade regular a atividade, as quais tratam 

– como nos demais casos analisados – de direitos de propriedade do espaço poroso, de licença 

para injeção e de responsabilidade de longo prazo.  

Quanto à regulamentação específica da atividade, alguns estados se destacam. Wyoming 

editou uma série de atos interligados para estabelecer uma estrutura regulatória para o 

armazenamento geológico de carbono. Define expressamente que a propriedade do espaço 

poroso é do superficiário acima de onde está localizado62 Ainda, para definir melhor a relação 

entre propriedades espaciais de poro e propriedades minerais, introduziu uma emenda 

específica que dá a um detentor de propriedade mineral o domínio no caso de uma sobreposição 

ou conflito entre esses interesses63. Estas disposições são importantes considerando a alta 

probabilidade de sobreposição com os direitos de armazenamento ligados a uma propriedade 

de espaço poroso, trazendo maior segurança jurídica aos operadores do estado de Wyoming 

(HEPBURN, 2014).  

Por sua vez, o estado de Montana também define que o proprietário da superfície é 

proprietário dos poros subterrâneos, quando não houver escrituras ou outros documentos 

rescisórios que forneçam prova em contrário. O espaço de armazenamento geológico 

subterrâneo é amplamente definido para incluir qualquer espaço natural ou criado 

artificialmente capaz de ser usado para fins de armazenamento de CO2 ou outras substâncias 

comprimidas, incluindo aquíferos e formações salinas64. Em termos de responsabilidade, a 

norma estadual deixa claro que uma vez que o CO2 é injetado no reservatório de 

armazenamento, o operador será responsável pela operação e gestão do carbono armazenado 

 

62 HR 89/2008, § 34-1-152 (a) 
63 HB 57/2009. 
64 SB 498, §82-11-101(12)(A)). 
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até que o título seja transferido para o estado65. Além disso, qualquer transferência para o estado 

da instalação de armazenamento e do carbono armazenado não atrairá qualquer compensação 

ou pagamento e incluirá todos os direitos, interesses e responsabilidades associados ao 

reservatório de armazenamento geológico e ao CO2 armazenado66.  

De forma semelhante, North Dakota preservou expressamente os direitos dos 

proprietários de superfície de exercer direitos sobre as áreas de armazenamento subterrâneo que 

ainda não foram comprometidas, incluindo os direitos de qualquer proprietário de propriedade 

mineral de explorar e desenvolver minerais67. Ao contrário de Montana e Wyoming, proíbe a 

alienação da propriedade do espaço poroso e estabelece que o armazenamento geológico de 

CO2, para fins de mitigação de mudanças climáticas é um uso público. 

A legislação de North Dakota prevê a criação de um regime de autorização CCS, que é 

supervisionado pelo órgão regulador, a Comissão da Indústria. A Comissão detém jurisdição 

para regulamentar as atividades relacionadas com a atividade de armazenamento, construção, 

operação e encerramento, e nenhuma atividade de CCS pode ser conduzida na ausência de uma 

licença. Uma audiência pública deve ser realizada pela Comissão para determinar se uma 

licença deve ser outorgada, levando em consideração uma série de fatores, incluindo se a 

instalação de armazenamento contém minerais valiosos, se o armazenamento irá interferir ou 

afetar negativamente o abastecimento de água e entre outros68. De forma semelhante à 

legislação de Montana, há previsão de transferência de responsabilidade para o estado após o 

encerramento do projeto, desde que certificada sua conclusão. A transferência incluirá todos os 

direitos e interesses e responsabilidades associadas ao CO2 armazenado69. 

 

 

65 SB 498, Section 82-11-101(4)(9)(A). The storage operator is given the right, upon receiving title, to transfer title 

in the geologic stored reservoir and the stored CO2 to the state. A transfer to the state may not proceed until the 

Board of Oil and Gas Conservation and the Board of Land Commissioners make a final recommendation. 
66 SB 498, §2-11-101 (8)(A) and (B). 
67 SB 2319. 
68 SB 2319, Section 38-20-06. 
69 SB 2319, Section 38-20-17(6)(b). 
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4.5. Comparação entre modelos 

Um ponto comum entre a legislação analisada é que seu foco regulatório se concentrou 

substancialmente na atividade de armazenamento de CO2. Às etapas de captura e transporte são 

aplicáveis a qualquer processo industrial ou projetos de energia em escala similar (IEA, 2016a). 

Por sua vez, o armazenamento de CO2 não encontra correspondência com outras atividades 

econômicas, demandando cuidados específicos seja por meio da subscrição de marcos 

regulatórios específicos; normas que tratem exclusivamente do armazenamento de CO2; ou 

ainda por alteração de leis existentes, para inclusão de capítulo específico sobre o tema.  

De modo geral, observa-se um padrão no regramento que estrutura o ciclo de vida dos 

projetos normalmente organizados em quatro etapas, conforme ilustra a Figura X: 

Figura 9 Principais etapas de uma operação de armazenamento de CO2 

 

A primeira etapa busca garantir a seleção de reservatórios tecnicamente seguros e 

adequados ao armazenamento de CO2 no longo prazo. Ao mesmo tempo que visa ao controle e 

ao gerenciamento do subsolo, respeitando o potencial de exploração de outras atividades. Com 

exceção dos regulamentos estadunidenses, todos os demais países preveem a necessidade de 

uma licença de pesquisa. Isto se deve ao fato de que apenas naquele país os direitos de 

propriedade do subsolo são integralmente privados.  

Para início da etapa da operação de injeção, todas as normas analisadas condicionam o 

armazenamento a um tipo autorização do Estado, seja por meio de licença para executar a 

atividade em si; seja pela outorga de licença de exploração do espaço poroso, quando entendido 

como bem público. Embora os instrumentos jurídicos não sejam os mesmos, os efeitos práticos 

o são: evitam que qualquer agente privado execute livremente uma operação de injeção de CO2 

sem a supervisão estatal, garantindo igualmente que padrões de segurança técnica e operacional 

sejam observados.  



94 

 

Todas as normas analisadas definem condições e requisitos a serem observados e 

comprovados pelos potenciais operadores. Além da comprovação de aptidão do reservatório 

geológico, o operador deve estar – ele próprio – técnica e financeiramente estar apto a suportar 

um projeto de armazenamento de CO2, o que inclui a apresentação de planos de injeção, 

monitoramento, contingência, além de garantias financeiras. 

Nas hipóteses em que a legislação prevê a transferência de responsabilidade de longo 

prazo do agente privado ao Estado, há uma etapa de encerramento do projeto, cuja finalidade é 

descomissionar a infraestrutura de forma a monitorar o comportamento migratório do CO2 e 

extrair os dados necessários à comprovação de que os requisitos técnicos de segurança do 

armazenamento foram alcançados, permitindo a devolução da área ao Estado, assim como a 

propriedade do CO2 armazenado e as responsabilidades que dela decorrem.  

Salvo a legislação federal dos Estados Unidos e, pontualmente, de alguns de seus 

estados, todas as estruturas regulatórias analisadas preveem a transferência de responsabilidade 

de longo prazo. As condições para sua efetivação variam, assim como período mínimo para 

etapa de fechamento, mas todas elas giram em torno da necessidade de comprovar a 

estabilização e segurança do CO2 injetado.  

Apesar de a maior parte dos critérios serem objetivos, algumas normas como as da 

Australia (em caráter nacional), deixam espaço de discricionariedade à autoridade para tomar a 

decisão final sobre a transferência. Essa possibilidade pode trazer insegurança jurídica aos 

projetos e, consequentemente, atrasar o desenvolvimento de CCS nessas jurisdições. Vale 

lembrar que a questão da responsabilidade de longo prazo é um dos aspectos jurídicos 

percebidos como mais arriscados pelos agentes privados, apontados como estratégicos para a 

atração de operadores e investidores em projetos de CCS. 

Por fim, uma vez transferida a responsabilidade, algumas regulações determinam que o 

poder público mantenha o monitoramento dos reservatórios geológicos por um período mínimo. 

Para custear essa etapa algumas normas definem qual agente privado contribuirá 

financeiramente, no entanto o modelo de financiamento não está padronizado. A Noruega 

define que o operador deverá pagar o equivalente aos custos de 30 anos de monitoramento. 

Alberta estabelece uma contribuição cuja base de cálculo será em toneladas de CO2 

armazenado.  As fórmulas ou bases de cálculo variam, entretanto o importante será verificar os 
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custos impostos ao setor privado, para que a atividade não seja onerada desproporcionalmente, 

representando uma barreira à entrada de agentes privados no desenvolvimento de CCS.  
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5. Regulação das atividades 

5.1. Fundamentos teóricos da regulação 

A regulação estatal das atividades econômicas é um tema frequentemente abordado por 

áreas diversas do conhecimento, dentre elas destacam-se o Direito, a Economia e a Ciência 

Política. No debate teórico estes são os campos das ciências sociais que mantém maior 

influência no estabelecimento de teorias e conceitos acerca da legitimidade e da função das 

atividades regulatórias do Estado. 

Do ponto de vista da economia política, no último século, muitos estudiosos se 

dedicaram a investigar o papel da regulação estatal e os efeitos de sua interferência na 

economia. Todo esse esforço acabou por ampliar significativamente a discussão, despontando 

diferentes correntes de pensamento. Da diversidade teórica surgiram várias concepções sobre 

regulação, no entanto, todas elas se dedicam à investigação das formas, limites e efeitos da 

interferência do Estado em atividades econômicas (SELZNICK, 1985). 

Nesse campo, as literaturas econômica e política enfatizam que a regulação seria o modo 

mais adequado de assegurar o funcionamento eficiente da economia utilizando-se ferramental 

próprio do mercado e de seus agentes (OGUS, 2004, p. 02). Dentre tais instrumentos 

identificam-se fatores como controle de preços, regulação de oferta e demanda; critérios de 

entrada e saída de mercados para agentes econômicos; e demais condições que, seguramente, 

afetariam a competitividade e eficiência dos mercados. 

Com objetivo de examinar o que de fato motiva as ações regulatórias e responder por 

que o Estado escolhe limitar as decisões de seus agentes ao interferir nas atividades econômicas 

por meio da disciplina regulatória (VISCUSI; VERNON; HARRINGTON, 2000, p. 322), duas 

abordagens teóricas são amplamente aceitas. A primeira é conhecida como teoria do interesse 

público e a segunda como teoria do interesse privado ou teoria da captura (PRIEST, 1993, p. 

289–290).  

O desenvolvimento de tais teorias tradicionalmente decorre de uma mesma questão 

fundamental: investigar as razões pelas quais o Estado deve interferir nas atividades 

econômicas, criando barreiras que limitem as decisões dos agentes de mercado. Para respondê-

la as teorias investigam dois problemas centrais. O primeiro será reconhecer como os interesses 
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particulares, das firmas, nesse caso os agentes regulados, interferem na arquitetura da política 

regulatória e administrativa; e o segundo será identificar para quais atores a regulação de fato 

se converte em benefício. Ao se identificar os agentes regulados e os agentes beneficiados, bem 

como suas relações, será possível indicar, no futuro, os agentes passíveis de regulação e sob 

quais instrumentos tal regulação será empreendida. (VISCUSI; VERNON; HARRINGTON, 

2000). 

A Teoria do Interesse Público que se desenvolveu no pós-guerra, centrou-se 

essencialmente no papel do Estado como instituto capaz de corrigir as falhas de mercado. 

Derivada da escola da "Economia de Bem-Estar” introduzida por Pigou (PIGOU, 1929), esta 

teoria foi instituída com base em dois pressupostos: (i) existem falhas de mercado e estas se 

repetem; e (ii) os governos devem atuar para ampliar o bem-estar humano, sendo plenamente 

capazes de corrigir tais falhas por meio de instrumentos regulatórios apropriados. (SHLEIFER, 

2005).  

Uma eficiente chave de leitura dessa teoria pode ser tomá-la pela ideia geral que a 

constitui, segundo a qual os agentes reguladores na verdade seriam “maximizadores 

benevolentes do bem-estar social” (LAFFONT; TIROLE, 1991, p. 1089). Tendo em vista tal 

pressuposto, a Teoria do Interesse Público raramente investiga políticas de tomada de decisão 

regulatória per se, consideradas implicitamente bem-intencionadas. Seus investigadores 

dedicam-se quase que exclusivamente a perquirir falhas de mercado, suas formas e seu escopo, 

para que as intervenções públicas possam corrigi-las de forma eficiente.  

De acordo com SHLEIFFER (2005), a introdução de análises de falhas de mercado foi 

um grande avanço para a economia moderna no setor público. Segundo ele existem três 

principais falhas que motivariam a atividade regulatória: (i) o poder excessivo do mercado e de 

monopólios naturais; (ii) assimetria de informação entre os agentes econômicos; e (iii) 

externalidades. 

Os monopólios naturais ocorrem quando dado mercado, em razão de suas 

especificidades, é constituído por uma só firma. Regra geral, isto se dá quando os custos fixos 

de determinada prestação de serviços ou de produção se revelam excessivamente altos, 

tornando ineficientes, do ponto de vista econômico, a existência de mais de um agente de 

mercado (BALDWIN; CAVE; LODGE, 2012, p. 16). A prevalência de apenas um agente de 



98 

 

mercado tornaria o custo marginal de produção muito inferior, se comparado a cenários em que 

participam dois ou mais fornecedores. Mas se apenas uma empresa ofertar um serviço ou 

produto deterá o controle de mercado, com poder para definir e cobrar preços superiores a seu 

custo marginal, maximizando seus lucros em prejuízo aos consumidores.  

Na maioria dos casos o monopolista busca maximizar seus lucros e não o bem-estar 

econômico geral. A fim de alcançar margens excessivamente altas de lucratividades, o 

monopolista pode, entre outras medidas deletérias, restringir o fornecimento de produtos ou 

serviços mantendo-os abaixo do ideal social. Estaria em marcha, portanto, o conflito entre a 

eficiência alocativa e a produtiva. A existência de um poder de mercado e de monopólios 

naturais resultariam em ineficiência, validando, por certo, a ação governamental (VISCUSI; 

VERNON; HARRINGTON, 2000). 

Assimetria de informação ou déficit de informação entre os agentes econômicos é a 

condição na qual os agentes (regra geral, os consumidores) se encontram quando lhes é negado 

acesso a informações sobre o mercado de um dado serviço ou produto. O controle de 

informações públicas poderia motivar comportamentos oportunistas entre agentes de mercado. 

Esses comportamentos podem ser divididos em dois tipos, seleção adversa e riscos morais. A 

seleção adversa estaria relacionada à escassez de informação em momento anterior à transação 

entre as partes, levando o consumidor a uma escolha prejudicial a si próprio. Os riscos morais 

estão associados à impossibilidade de rastreamento de condutas incorretas dos agentes após 

transações econômicas. 

 Por fim, as externalidades podem ser consideradas como “efeitos colaterais” positivos 

ou negativos sentidos por terceiros. A externalidade positiva carreia seus efeitos benéficos para 

círculos além dos envolvidos na transação econômica (i.e. efeitos de rede). Entre os exemplos 

dessa dissipação positiva estariam os investimentos em ativos que facilitam todo tipo de 

cooperação.   

Em oposição, estão situadas as externalidades negativas, ou seja, os feitos danosos ao 

bem-estar ou a produção dos outros, mas não atingem ou prejudicam diretamente seu autor. 

Como não é atingido pelos efeitos ruins de suas ações, dificilmente o agente levará em conta, 

em seu processo decisório, as condições ou consequências que envolvam terceiros.  
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Partindo-se do pressuposto que as falhas de mercado descritas acima são realidade em 

mercados, a abordagem do interesse público justificaria a regulação econômica e social. As 

normas propostas ou implementadas pelo Estado funcionariam como ferramentas de 

maximização da eficiência e do bem-estar econômico, considerando-se nessa relação os custos 

regulatórios e as perdas resultantes de falhas de mercado.  Em outras palavras, a teoria do 

interesse público justifica a intervenção do Estado nas atividades econômicas, por meio de 

mecanismos regulatórios com a finalidade de inibir as perdas e/ou distorções geradas por falhas 

de mercado. 

Como resposta crítica à teoria do interesse público, surgiu na década de 1970 a teoria 

da captura e teve na Escola de Chicago de Direito e Economia uma destacada colaboradora, 

propondo modelos explicativos sobre a existência e a prática da regulação estatal.  

Em 1971 o artigo seminal de George J. Stigler fundou a “teoria da regulação 

econômica”. Ele entendia que as teorias do interesse público partiam de uma visão idealista 

(STIGLER, 1971). Stigler discordaria das razões que apoiavam a regulação e pretendia 

preencher um certo vazio teórico. Como ponto de partida de sua investigação, o autor buscou 

identificar como e quais grupos obtiveram benefícios; e por meio de quais atividades 

regulatórias esses grupos eram definidos.  

A tarefa central da teoria econômica da regulação é explicar quem será impactado pelos 

ônus e bônus da regulação, qual forma a regulação tomará, e qual o efeito da regulação na 

alocação de recursos (OGUS, 2004). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que Stigler tentou integrar processos políticos e 

econômicos na análise da intervenção estatal na economia. Sua teoria descreveu políticos como 

maximizadores utilitários; e, de modo similar à teoria econômica convencional, apresentou 

produtores e consumidores. Ele teorizou sobre o modo como o Estado pode privilegiar a 

indústria por meio de subsídios, do controle da entrada de novos agentes, da definição de 

barreiras à entrada; ou por intervenção nos mercados substitutos ou de produtos 

complementares. Por outro lado, reconheceu que as indústrias são comumente incapazes de 

obter benefícios do Estado. 
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Para explicar o fato de algumas indústrias serem protegidas por regulação enquanto 

outras não recebem o benefício, a teoria da regulação descreveu uma espécie de teoria da 

regulação da oferta e demanda. A regulação seria um produto demandado pela indústria. O 

vendedor dos produtos seriam os partidos políticos. Enquanto os partidos políticos teriam custos 

significativos, a indústria deveria pagar o preço da regulação com votos e recursos (STIGLER, 

1971, p. 12). 

Quando a esfera política surge como reguladora de novas atividades econômicas 

substituindo o mercado nessa atividade, o autor considera que essa mudança implicará em 

ineficiência econômica.  

Seria preciso considerar que decisões políticas envolvem geralmente uma gama 

significativa de demandas. Promover eleições para cada uma dessas demandas seria demasiado 

custoso. O que significa que os eleitores não otimizam suas escolhas à margem. Além disso, o 

processo político envolveria comunidades inteiras e não somente indivíduos diretamente 

interessados ou afetados. Nesse sentido, como PELTZMANN et. al. explicam:  

O elemento mais importante desta teoria é a integração das análises de 

comportamentos políticos com o vasto conjunto de análises econômicas. 

Presume-se que os Políticos, como todos nós, são auto interessados. Isso 

significa que grupos de interesses podem influenciar o resultado do processo 

regulatório por meio do oferecimento de financiamento ou outros apoios para 

políticos ou reguladores70 (PELTZMAN; LEVINE; NOLL, 1989, p. 01) 

A teoria identificou que, na maioria dos casos, indústrias reguladas capturaram o Estado, 

se beneficiando de sua proteção. A regulação poderia gerar ineficiências ao alocar recursos em 

favor de decisões políticas, incorporando no processo de tomada de decisão de agentes 

insuficientemente informados e que não tem interesse direto em assuntos regulatórios. 

Três anos após a publicação do trabalho, POSNER (1974) publicou artigo contradizendo 

a teoria de Stigler. Entre as críticas formuladas, o autor apontou que a teoria se apresentou 

incompleta, estabelecendo demandas regulatórias de um grupo industrial genérico. Afirmou 

 

70
 Tradução livre do trecho: “The most important element of this theory is its integration of the analysis of political 

behavior with the larger body of economic analysis. Politicians, like the rest of us, are presumed to be self-

interested maximizers. This means that interest groups can influence the outcome of the regulatory process by 

providing financial or other support to politicians or regulators” 
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também que o trabalho de Stigler não explicava a razão pela qual havia postulado regras que 

protegiam consumidores e grupos de interesse não industriais. Essas lacunas motivaram 

renovações e levaram ao desenvolvimento de outros modelos relacionados à sua teoria da 

regulação. 

Do breve relato acima importa depreender as principais teorias gerais da regulação 

econômica partiram de duas perspectivas diferentes sobre os elementos que devem forjar 

regulações, seus métodos de aplicação e seus impactos. A teoria da regulação do interesse 

público foi baseada na existência de falhas de mercados que gerariam ineficiências alocativas 

e, portanto, a regulação deveria intervir, estruturando um modelo produtivo de bens e serviços 

capaz de promover bem-estar econômico. Por outro lado, a escola de Chicago focou em 

regulação como um mecanismo que reverberasse interesses privados, pelo interior das 

representações políticas, no convencimento de decisores políticos e na prática de lobby. Assim, 

enquanto uma teoria visava a aumentar a eficiência alocativa e produtiva por ação direta - 

controle de preços, quantificação da produção e barreiras de entrada -, a outra se associa a 

questões políticas e de classe. 

Embora as principais teorias sobre regulação econômica tenham surgido no século 

passado, o debate sobre a pertinência da intervenção do Estado nas atividades econômicas 

permanece em constante atividade, e varia a depender de modelos políticos e econômicos em 

vigência nos países ao redor do mundo.  

Como destaca BALDWIN et al. (2012), nos últimos anos a regulamentação ocupou o 

primeiro plano nos debates sobre políticas públicas, assim como os possíveis efeitos deletérios 

da prática regulatória. Questões como a burocracia excessiva que sobrecarrega a vida 

econômica e social e cria barreiras à competitividade e ao crescimento econômico. Os autores 

que descreveram o percurso de debates regulatórios nas últimas duas décadas detectaram, a 

partir dos anos 2000, uma maior atenção dos atores sociais às estratégias e estruturas 

regulatórias. Ampliou-se o interesse coletivo sobre temas como a governança e independência 

de órgãos regulatórios (apresentadas como mecanismos eficientes de atingir-se estabilidade e 

despolitização nas decisões); efeitos e vieses de questões regulatórias; ou emergência de novas 

tecnologias e produtos que alteraram os limites dos regimes regulatórios. Ideias sobre métodos 
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não tradicionais de regulação chegaram ao centro da discussão, assim como debates sobre vícios 

e virtudes da desregulação e da privatização.  

Esse crescente interesse sobre o tema pode ser tomado como reconhecimento de que a 

regulação do Estado não é apenas importante ao bom funcionamento da economia de mercado, 

mas continua essencial à gestão dos serviços públicos, especialmente quando se tratar de 

monopólio natural como indústrias de rede (BALDWIN, 2012, p. 09–10). 

Vale notar que a agenda regulatória recente não reflete apenas pontos específicos de 

políticas ou de teorias. Observem-se os grupos que postulam o aprimoramento de iniciativas 

regulatórias: há tensões e ambiguidades dentro deles, no entanto, esses coletivos permanecem 

debatendo e propondo modelos racionais e formais de avaliação, e divulgando tais ideias. Pode-

se igualmente tomar como exemplar o complexo debate sobre desenvolvimento sustentável que 

ganhou assento na teoria da regulação. Primeiro, como abordagem possível de externalidades 

ou déficits no bem-estar social e ambiental. Em seguida muitos autores passaram a defender 

que a regulação será a ferramenta mais adequada para incorporar-se definitivamente os 

parâmetros do desenvolvimento sustentável à atividade produtiva.  

Novas definições do nível aceitável de impacto ambiental, em um nível que exigirá uma 

grande mudança na operação do capitalismo, provavelmente resultarão da incorporação do 

desenvolvimento sustentável nas políticas (GIBBS, 1996). O termo “desenvolvimento 

sustentável” foi popularizado com a publicação de um relatório da Comissão do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, em 1987, também conhecido como 

Relatório de Brundtland: 

A humanidade tem a capacidade de tornar o desenvolvimento sustentável para 

garantir que ele atenda às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. O 

conceito de desenvolvimento sustentável implica limites - não limites 

absolutos, mas limitações impostas pelo estado atual da tecnologia e da 

organização social aos recursos ambientais e pela capacidade da biosfera de 

absorver os efeitos das atividades humanas. Mas a tecnologia e a organização 

social podem ser gerenciadas e aprimoradas para abrir caminho para uma nova 

era de crescimento econômico71. 

 

71
 Tradução livre do trecho: Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The concept 
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Ainda que o desenvolvimento sustentável tenha ganhado espaço na agenda política, 

pouco se fez para vincular o poder explicativo da teoria da regulação com emergências 

ambientais (GIBBS, 1996, p. 17).  É importante entender que a natureza ou ambiente somente 

assumirão posição de destaque quando se impuserem como custos adicionais. Se a crise 

ambiental passar a compor o custo econômico da produção, fatalmente o tema tonar-se-á parte 

do processo decisório. Muitos autores defendem que a teoria da regulação deva oferecer um 

arcabouço teórico que planifique como e quais ajustes podem ser realizados. 

Por que adotar uma abordagem regulatória? Em primeiro lugar porque as teorias da 

regulação tendem a tornar mais precisa, mais exata, a compleição futura da economia. Por meio 

do debate regulatório pode-se discutir ou teorizar abertamente a feição do processo produtivo 

de bens e serviços, e influir interesse ou fatores até então não observados, como, por exemplo, 

o desenvolvimento sustentável. Um segundo aspecto está localizado para além da 

racionalização das falhas de mercados. As emergências climáticas, as crises financeiras 

sistêmicas e o sistema universal de direitos humanos e de solidariedade social podem se servir 

da regulação como forma proteção e garantia (PROSSER, 2006, p. 364). E, por fim, chegamos 

à necessária e urgente reflexão sobre a regulação de tecnologias como a de CCS. 

 

5.2. Limites à função estatal de regulação  

Do ponto de vista jurídico, a regulação consiste no exercício da função normativa com 

o objetivo de disciplinar a atuação de agentes econômicos. Nesse sentido, ao tratar do objetivo 

da regulação, PEREZ bem sintetiza:  

Destina-se ao estabelecimento de regras para o Setor Privado, mas também 

para o Setor Público Empresarial; e, por fim, tem como objeto desde direitos 

fundamentais individuais – como, por exemplo, de propriedade e o de livre 

contratar ou comerciar – até direitos de dimensão social e de solidariedade – 

como, por exemplo, fixação de salário mínimo, regras de proteção contra 

discriminação racial ou sexual e proteção ao meio ambiente -, sempre no 

 

of sustainable development does imply limits - not absolute limits but limitations imposed by the present state of 

technology and social organization on environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the 

effects of human activities. But technology and social organization can be both managed and improved to make 

way for a new era of economic growth. 



104 

 

sentido de moldá-los a um programa público-governamental ou, caso se 

prefira, ao interesse público.(PEREZ, 2006, p. 149)  

No Brasil, a inauguração de uma preocupação com a ordem econômica e social ocorreu 

na Constituição de 1934, que endereçava a questão de forma geral, sob uma perspectiva 

inibidora de liberdades, ao mesmo tempo paternalista e abrangente, como fundamento à 

intervenção do Estado na economia. O texto da Constituição à época dispunha sobre a 

possibilidade de a União “monopolizar determinada indústria ou atividade econômica”72  por 

motivo de interesse público.  

De forma específica, a questão da intervenção do Estado na Economia foi inserida pela 

primeira vez na Constituição de 1937, que em seu art. 135, que dispunha que “(...) a intervenção 

no domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a forma do controle, do 

estímulo ou da gestão direta.” Esta lógica intervencionista foi repetida nas constituições de 1946 

e 1967.  

Apesar de permitir a intervenção do Estado no domínio econômico, desde a constituição 

de 1824 até a edição da Emenda Constitucional de 01/1969, não havia qualquer previsão sobre 

o planejamento estatal da economia. Mais que isso, “nenhuma das constituições anteriores à 

atual (...) se preocupava com regulamentações que disciplinassem a interação entre o estado e 

a economia. O que havia eram os tradicionais regulamentos administrativos de execução às leis 

(a lhes permitir a aplicabilidade prática)” (MOREIRA, 2014, p. 121–122). 

Assumia-se que a exploração direta de determinada atividade pelo próprio Estado 

atribuía-lhe automaticamente um status de “atividade regulada” e em consonância com o 

interesse público. Sob essa perspectiva, o Estado, ao deter uma rede de serviços essenciais (i.e., 

rede de telefonia ou o de transmissão e distribuição de energia,) preservaria interesses nacionais, 

a soberania e a unidade do sistema.  

O mundo se transformou e com ele a dinâmica de prestação de serviços, tanto públicos 

quanto privados. A partir da década de 1980 assistiu-se certa erosão do poder estatal diante da 

evolução social, do desenvolvimento econômico e dos recursos tecnológicos, além da 

 

72 Art 116 - Por motivo de interesse público e autorizada em lei especial, a União poderá monopolizar determinada 

indústria ou atividade econômica, asseguradas as indenizações, devidas, conforme o art. 112, nº 17, e ressalvados 

os serviços municipalizados ou de competência dos Poderes locais. 
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globalização dos mercados. Nesse período, a relação entre Estado e Economia inaugurou 

características mais democráticas, cooperativas e até comutativas. A lógica de Estado versus 

iniciativa privada passou a coexistir com a lógica de Estado e iniciativa privada.  

Refletindo essa nova realidade, e, diferente dos anteriores, o texto da Constituição 

Federal de 1988, provocou profundas alterações na relação Estado e Economia no Brasil. A 

Constituição dedicou um título inteiro à ordem econômica e financeira. Tornou a livre iniciativa 

e a liberdade econômica (art. 1º, IV; art. 17073) direitos estruturantes, ou seja, uma nova ordem 

no sistema econômico do país surgiu. Da interpretação conjunta destes dois dispositivos 

constitucionais, pode-se extrair direcionamentos às balizas de intervenção estatal, conforme 

SCHMIDT (2015):  

(i) que a intervenção do Estado no domínio econômico deve dar-se, apenas, 

em caráter excepcional e subsidiário; 

(ii) que qualquer restrição à livre iniciativa há de ser tida, prima facie, como 

suspeita; 

(iii) que é dever do Estado justificar, adequadamente, toda e qualquer 

intervenção que venha a promover na Ordem Econômica, demonstrando 

empiricamente, que a restrição à livre iniciativa é relevante para a proteção de 

algum outro interesse constitucionalmente tutelado; e 

(iv) que toda e qualquer restrição à livre iniciativa, ainda que 

constitucionalmente válida ou que nela encontre previsão expressa, deve ser 

interpretada restritivamente em linha de princípio. (SCHMIDT, 2015, p. 224–

225) 

Note-se que o mesmo dispositivo que introduz a livre iniciativa como valor 

constitucional, estabelece que a intervenção estatal deve também observar diversos princípios, 

que representariam, em última análise o interesse público. São eles: a valorização do trabalho 

 

73 Constituição Federal: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (…)  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: I - soberania nacional; II - propriedade 

privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; 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; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob 

as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o 

livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo 

nos casos previstos em lei.”. 
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humano; livre iniciativa; existência digna, conforme os princípios da justiça social; propriedade 

privada; função social da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor; defesa do 

meio ambiente; redução das desigualdades sociais; busca do pleno emprego - entre outros.  

Por sua vez, o art. 173 determina que a exploração direta da atividade econômica pelo 

Estado só ocorrerá quando indispensável aos imperativos da segurança nacional ou relevante 

interesse público coletivo, para então disciplinar sua atuação como como agente normativo e 

regulador da atividade econômica, que deverá ser exercida “na forma da lei, as funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado” (art. 174). Nesse sentido, MOREIRA (2014) reflete:  

Em decorrência dos artigos 173 e 174 da CF é possível concluir que a 

amplitude da norma constitucional engloba: (i) a gestão pública de atividades 

econômicas propriamente ditas (empresas estatais ou régie directe); (ii) a 

edição de normas jurídicas que visem a conformar a conduta dos agentes 

econômicos (no modo coativo ou através de incentivos); (iii) o direito de 

ordenação social (disciplina, fiscalização e punição); (iv) o planejamento 

estatal da economia. Não será preciso muito esforço hermenêutico para se 

constatar a monumental diferença entre a racionalidade econômica das 

constituições pretéritas e aquela positivada em 1988. Pela primeira vez que o 

Estado Brasileiro é constitucionalmente qualificado de ‘agente normativo é 

regulador’. Ou melhor dizendo, em 1988 constitui-se uma nova forma de 

relacionamento do estado brasileiro com a economia, que não existia nas 

constituições anteriores. (MOREIRA, 2014, p. 125) 

Ao definir princípios e regras que orientam a ordem econômica, a Constituição de 1988 

de um lado impõe o dever de respeito à garantia de livre iniciativa como regra, mas condiciona 

seu exercício a observação do interesse público, cuja obrigação de impor a observação é do 

Estado, por meio de regulação. Nesse sentido, PEREZ aponta:  

A Constituição da República Federativa do Brasil imprime, portanto, de forma 

expressa e inequívoca, uma extensa agenda de programas regulatórios, seja 

para o legislador infraconstitucional, seja para o administrador público. Não 

há, objetivamente, como realizar os desígnios arrolados no art. 170 de nossa 

CF sem larga intervenção do Estado na economia - e, portanto, sem regulação 

econômica estatal. (PEREZ, 2006, p. 149) 

Deste modo, no âmbito das transformações da atividade regulatória estatal, a 

Constituição Federal de 1988 trouxe duas transformações concomitantes. Primeiro, uma 

mudança de eixo de intervenção que faz com que o Estado passe a regular muito mais a 

economia, mas agora por meio de um intervencionismo indireto, envolvendo os instrumentos 
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de regulação, que tornam clara a separação entre o explorador da atividade econômica e o 

agente regulador. Segundo, uma mudança do perfil regulatório decorrente do papel do Estado, 

que tem seu caráter autoritário diminuído em favor de um papel mediador. 

A despeito da clareza do texto constitucional, desde a sua promulgação em 1988, não 

raro, excessos são cometidos por parte da regulação estatal. Entes estatais, nos diversos níveis 

federativos, passaram a editar normas que impactam significativamente o exercício de 

atividades econômicas exercidas por particulares, sem as justificativas e ponderações 

necessárias. Como bem explica LOUREIRO, “a burocracia nacional, tradicionalmente 

agigantada, tornou-se desproporcional com o avanço de uma atuação pouco comprometida com 

os cânones que regiam, há muito, atividade administrativa” (2019, p. 85) 

 Nesse contexto, “pensando nos problemas gerados por essa regulação estatal demasiada 

e um tanto quanto inconsequente” (ZAGO, 2019, p. 56) foi editada a Lei da Liberdade 

Econômica (Lei nº 13.874/2019). Seu objetivo tem sido prover um ambiente mais livre para o 

exercício de atividades econômicas, por meio do estabelecimento de princípios, direitos e 

deveres que devem reger a atividade regulatória do Estado. 

O art. 2º prevê quatro princípios que norteiam a Lei de Liberdade Econômica, são eles:  

I - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas; 

II - a boa-fé do particular perante o poder público; 

III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de 

atividades econômicas; e 

IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. 

De acordo com Loureiro, os quatro princípios acima transcritos podem ser resumidos 

como pares corolários da livre iniciativa e da proteção do particular contra o Estado, podendo 

assim ser divididos em dois eixos principiológicos; (i) a limitação à intervenção estatal; e (ii) a 

melhora nas relações entre o Estado e os particulares:  

O primeiro eixo principiológico da LLE é forte na delimitação da atuação 

estatal na economia. Pretende-se, em linha com o traço distintivo do diploma, 

restringir a ação intervencionista do Estado em prol do estímulo à atividade 

econômica que, com maior liberdade e sem amarras demasiadamente 

burocráticas, teria condições de se desenvolver com mais desenvoltura e, por 

conseguinte, estimular maior desenvolvimento econômico. (...) 

O outro par de princípios previstos no art. 2º é, também, marcado por um traço 

de similitude. Se os incisos I e III complementam-se para prover as bases da 
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intervenção estatal sobre o exercício das atividades econômicas, os incisos II 

e IV unem forças para tornar a relação entre o Estado e os particulares mais 

equânime, mitigando as potestades estatais (LOUREIRO, 2019, p. 85 e 92).  

Por sua vez, o art. 3º Lei nº 13.874/2019 dispõe sobre os direitos de todas as pessoas, 

naturais ou jurídicas, em observância ao direito à livre iniciativa. O art. 4º trata dos deveres da 

administração pública e das demais entidades, de evitar o abuso do poder regulatório, indicando 

algumas situações que configurariam tal abuso e devem, portanto, ser evitadas. São elas: 

I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou 

profissional, em prejuízo dos demais concorrentes; 

II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores 

nacionais ou estrangeiros no mercado; 

III - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim 

desejado; 

IV - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de 

novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações 

consideradas em regulamento como de alto risco; 

V - aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios; 

VI - criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço ou atividade 

profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros; 

VII - introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de 

atividades econômicas; 

VIII - restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um 

setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei 

federal; e 

IX - exigir, sob o pretexto de inscrição tributária, requerimentos de outra 

natureza de maneira a mitigar os efeitos do inciso I do caput do art. 3º desta 

Lei. 

Por fim, e, não menos importante, a Lei nº 13.874/2019, em seu art. 5º, estabelece a 

obrigação de realização de Análise de Impacto Regulatório (AIR) antes da formalização de 

propostas de edição e alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou 

de usuários dos serviços ou de usuários de serviços prestados74.  

 

74 Art. 5º As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de 

usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as 

autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá 

informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto 

econômico.   (Regulamento). Parágrafo único.  Regulamento disporá sobre a data de início da exigência de que 

trata o caput deste artigo e sobre o conteúdo, a metodologia da análise de impacto regulatório, os quesitos mínimos 

a serem objeto de exame, as hipóteses em que será obrigatória sua realização e as hipóteses em que poderá ser 

dispensada. 
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A AIR, regulamentada pelo Decreto nº 10.411/2020, é o procedimento de avaliação 

prévia à edição dos atos normativos de interesse geral, que apresentará informações e dados 

sobre prováveis efeitos que decorrerão da edição da norma, para verificar a razoabilidade do 

impacto e subsidiar a tomada de decisão do regulado.  

Se por um lado pode-se afirmar que liberdade econômica deve ser priorizada, conforme 

previsto no texto constitucional e na Lei de Liberdade Econômica, por outro, as mesmas normas 

permitem intervenções regulatórias estatais sobre atividades econômicas a fim de garantir a 

observação do interesse público. Nesse sentido a edição da Lei nº 13.874/2019 teve como 

objetivo tornar cristalina, se é que já não estavam no texto constitucional, a necessidade de que 

as intervenções do Estado na economia só ocorressem quando e se necessário fossem, razão 

pela qual a edição de normas reguladoras deveria ser justificada, que os ônus por nelas 

estabelecidos fossem proporcionais e compatíveis aos objetivos da regulação, nos limites do 

atendimento ao interesse público.  

Dado, portanto, esse cenário constitucional, a regulação da tecnologia de CCS merece 

ponderação e os tópicos seguintes mostrarão, em detalhe, a proposta desta tese. 

 

5.3. Fundamentos para regulação de CCS 

5.3.1. Natureza jurídica das atividades que compõe a cadeia de CCS 

Definir claramente a natureza jurídica das atividades que formam a cadeia de CCS será 

o ponto de partida a orientar o escopo e a amplitude da regulação a ser desenhada. Isto porque, 

se entendidas como serviços públicos, sobre tais atividades incidiria um regime especial direito 

público, garantido um plexo de prerrogativas do Estado voltado a regular sua execução.  

Seria dizer que o escopo da regulação estaria orientado a observar princípios que 

informam a prestação dos serviços e regulam o seu oferecimento público (regulação estatal, 

política tarifária, direitos dos usuários, universalidade, continuidade, isonomia, qualidade etc.). 

Equivaleria afirmar que a eleição de uma atividade econômica a condição de serviço público 

traz ao ente competente a obrigação de organizar a prestação de modo a assegurar a toda a 
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população a oferta universal e continuada desta utilidade, estabelecendo-se regras que tornem 

hígida e efetiva tal prestação. 

Por outro lado, se entendida como atividade econômica, o cenário muda de figura. A 

intensidade regulatória deveria ser mais comedida, respeitando à luz do princípio da liberdade 

econômica e da livre iniciativa. Ou seja, deve-se privilegia a regulação no limite do estritamente 

necessário, resolvendo-se falhas de mercado de forma eficiente, observando os princípios 

constitucionais e o interesse público, mas cuidando para não violar a liberdade e a livre 

iniciativa. 

Para identificar a natureza jurídica das atividades, é preciso entender o que diferencia 

os serviços públicos de atividades econômicas no ordenamento jurídico brasileiro. GRAU 

propõe uma separação importante, entre "serviços públicos" e "atividades econômicas em 

sentido estrito". Segundo o autor, as atividades econômicas seriam o gênero, do qual são 

espécies a "prestação de serviços públicos" e as "atividades econômicas em sentido estrito” 

(2007, p. 26 e ss.). 

A definição precisa de serviço público sempre suscitou infindáveis debates, 

influenciados de forma muito clara a depender da escola doutrinária sob a qual esteja assentado. 

Vale notar que no processo de construção da noção tradicional de serviço público no direito 

brasileiro, verifica-se que alguns autores de prestígio como BILAC PINTO (1941), foram 

fortemente influenciados pelo direito norte-americano. Igualmente, foi essa concepção mais 

alinhada com o modelo de regulação, separada da prestação, que inspirou a proposta de Valadão 

para o Código de Águas (Decreto nº 24.643m de 19 de julho de 1934). No entanto, os 

posicionamentos doutrinários que ganharam forma na segunda metade do século XX tiveram 

como base a tradicional doutrina francesa de serviço público, consolidando-se de tal modo que 

permea o direito brasileiro até os dias atuais. 

A compreensão de serviço público oriundo da França, berço do direito administrativo, 

tem um sentindo ampliado, sinônimo de função pública, que se interpretado de forma 

abrangente ter-se-ia como pressuposto que todas as atividades do Estado seriam, na verdade, 
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um serviço público75. Em versão mais restritiva, inspirada em Gaston Jéze, entendeu-se que os 

serviços públicos são formados por todas aquelas atividades exercidas pelo Estado em regime 

jurídico de Direito Público, em prol de uma decisão política dos órgãos que promovem a direção 

do Estado.  A união de tais visões conforma o conceito clássico de serviço público, tanto em 

sua dimensão formal (regime jurídico específico) quanto material (atendimento de necessidades 

básicas). No entanto, será preciso distinguir as ideias de serviço público da noção de função 

pública, que envolveria a noção de autoridade e estaria relacionada aos interesses do Estado 

(KLEIN; MARQUES NETO, 2014, p. 72 e ss). 

Além dos elementos de influência acima descritos, ainda permanece uma forte 

concepção ideológica sobre a função do Estado, seu âmbito de atuação e seus limites. A 

ideologização dos serviços públicos, tal como observa ARAGÃO (2017), representa dois 

riscos, a depender da ideologia do intérprete. Por um lado, “os liberais tendem a ver os serviços 

públicos, na melhor das hipóteses, como um mal necessário, sendo bem-vindos todos os 

mecanismos que liberalizem o setor e ou nele instaurem a concorrência”. O autor acrescenta, 

ainda, que “para os juristas de perfil mais social, os serviços públicos são precipuamente um 

mecanismo de garantia dos direitos fundamentais, incumbindo ao Estado assegurá-los a 

qualquer custo, devendo as preocupações com a racionalidade econômica das atividades serem 

deixadas em segundo plano (...)” (ARAGÃO, 2017, p. 554-559 p. Kindle). 

Tendo tal risco em vista, ao analisar a noção jurídica de serviço público, será 

indispensável levar em consideração que esta está sujeita à influência de posições ideológicas 

de seus intérpretes.  

Somando a visão ideológica à histórica, observamos que o conceito de serviço público 

vem sendo relacionado à presença do setor público na execução de determinadas atividades de 

interesse coletivo, fazendo emergir, não poucas vezes, a crença de que tais atividades seriam 

privativas ou exclusivas do Estado. Não é incomum o entendimento de que uma atividade não 

exclusiva, ou que coexiste com outro regime, deixe de ser considerada serviço público para ser 

 

75 A definição de serviço público por Duguit “é toda atividade cujo cumprimento deve ser regulado, assegurado e 

fiscalizado pelos governantes, por ser indispensável à realização e ao desenvolvimento da interdependência social, 

e de tal natureza que só possa ser assegurado plenamente pela intervenção da força”. DUGUIT, Léon. Las 

transformaciones generales del derecho. Tradução Adolfo G. Posada e Ramón Jaén. Buenos Aires: Heliasta, 2001, 

p. 36) 
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identificada como “serviço público virtual” ou impróprio (JUSTEN FILHO, 2018, p. 538). 

Aqueles que entendem dessa forma, propõem a titularidade estatal como elemento definidor 

dos serviços públicos.  

A análise das diferentes acepções de serviço público, as razões e influências que 

contribuem para sua delimitação, bem como a construção de seu conceito ao longo do tempo, 

leva à conclusão de que não há um conceito pronto e acabado, aceito universalmente. Por essa 

razão, a doutrina costuma dividir os conceitos segundo sua extensão, isto é, os serviços públicos 

podem ser considerados de forma amplíssima, ampla, restrita ou restritíssima.  

A acepção amplíssima corresponde à noção clássica francesa de serviço público e seria 

sinônimo de administração pública, contemplando até mesmo as atividades jurisdicionais e 

legislativas. Já a acepção ampla, compreende como serviço público as atividades prestacionais 

do Estado, isto é, todas aquelas que implicam uma prestação ao cidadão. Segundo ARAGÃO, 

esta acepção “aproxima-se bastante do ideal, mas tem o inconveniente de colocar sob a mesma 

rubrica atividades que, do ponto de vista estritamente jurídico, são muito diferentes, os 

serviços uti universi e os serviços uti singuli” (2017, p. 4694-4696 Kindle). Por sua vez, a não 

restrita seria toda atividade prestacional em que há uma conexão imediata com o indivíduo. Por 

fim, a acepção restritíssima, faria referência aos “serviços públicos tradicionalmente chamados 

de ‘econômicos’, por possibilitarem a sua exploração por delegação pela iniciativa privada com 

fins lucrativos, seria o tecnicamente mais bem delimitado” (2017, p. 4694-4696 Kindle). 

Da leitura do texto constitucional, pode-se identificar as diferentes acepções do termo 

serviço púbico. 

A acepção designada de amplíssima, que compreende todas as funções assumidas pelo 

Estado pode ser identificada no art. 61, §1º, II, b, da CF/8876. A segunda, um pouco mais 

limitada do que a primeira, mas ainda ampla, está ligada à atividade prestacional, mas não uma 

atividade passível de ser considerada como integrante do conceito restritíssimo é observada no 

 

76 “Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara 

dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 

Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 

nesta Constituição. (...) § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: (...) II - disponham 

sobre (...) b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 

da administração dos Territórios”; 
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art. 145, II, da CF/88, que trata da hipótese de taxa pela “utilização efetiva ou potencial, de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”, 

a exemplo dos serviços jurisdicionais, e também no art. 167, § 4º, quando trata dos serviços de 

saúde, ou ainda na gestão associada de serviços públicos (art. 241), ao dizer que os entes 

federados disciplinarão por meio de lei a gestão associada de serviços públicos com consórcios 

públicos e convênios de cooperação.  

Na acepção, considerada restrita ou restritíssima, a CF/88 inclui aquelas atividades 

prestacionais que podem ser objeto de delegação nos termos do art. 175. Este sentido é aquele 

identificado por parte da doutrina como o que realmente define o serviço público. (KLEIN; 

MARQUES NETO, 2014, p. 92).  

Como se vê, tanto a doutrina como a própria Constituição, não tratam do termo serviço 

público com uma única acepção. Ainda que sejam úteis e até necessárias as interpretações do 

texto constitucional, a verdade é que o texto não favorece muito as apartações dicotômicas. Por 

isso não se pode afirmar que a noção de serviço público entre nós seja uma construção 

constitucional, mas sim doutrinária.  

Em que pesem as diferentes classificações possíveis, MARQUES NETO (2015b, p. 18) 

propõe a compreensão de serviços públicos em duas acepções. Em sentido amplo, poder-se-ia 

entender por serviço público toda prestação estatal, incluindo-se das atividades econômicas à 

jurisdição, à segurança pública, ao poder de polícia, à ordenação urbanística e mesmo à própria 

regulação estatal. Em sentido restrito, poder-se-ia conceber serviço público àquelas atividades 

dotadas de conteúdo econômico, revestidas de especial relevância social, cuja exploração a 

Constituição ou a Lei cometeriam a titularidade a uma das esferas da Federação como forma de 

assegurar o acesso a toda gente, permanentemente.77 

Para os fins deste trabalho, avaliaremos cada uma das atividades que compõem a cadeia 

de CCS a partir da concepção restrita de serviço público, nos termos do art. 175 da Constituição 

Federal. Isto é, serviço público como espécie do gênero atividade econômica, não como 

 

77 “A classificação de uma dada atividade como serviço público remete ao plano de escolha de política, que pode 

estar fixada na Constituição do país, na lei, na jurisprudência e nos costumes vigentes em um dado momento. 

Deflui-se, portanto, que não há um serviço público por natureza.” (GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Teoria 

dos Serviços Públicos e sua Transformação. SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. 1ª 

edição, 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 44, grifo nosso).. 
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sinônimo geral de atividade estatal, mas como produção e oferecimento de utilidades públicas 

dotadas de valor econômico e, por consequência, passíveis de exploração econômica, as quais 

a ordem jurídica impõe ao poder público a obrigação de organizar, regular e oferecer a todo 

cidadão, como parte do plexo de obrigações do Estado. 

Significaria dizer que, para os fins deste trabalho, serão considerados serviços públicos 

as atividades cuja exploração a Constituição ou a Lei atribuam-lhes a titularidade de uma das 

esferas da Federação como forma de assegurar o acesso universal e permanente. Entendendo-

se que tudo o mais que estiver fora deste universo será considerado atividade econômica em 

sentido estrito.  

Conforme descrito na seção 3.1., o ciclo de CCS é composto por três atividades 

principais (i) a captura do CO2; (ii) o transporte do CO2 e (iii) a injeção de CO2 em reservatórios 

geológicos.  

Em relação ao processo de captura de carbono, como salientado na subseção 3.1.1., 

trata-se de um processo que se assemelha muito a outros processos industriais e que pode ser 

realizado por meio de diversos métodos e em diferentes fontes estacionárias de emissão de CO2. 

Trata-se, nada mais, do que a construção de uma infraestrutura própria, acoplada a plantas 

industriais, plantas produtoras de combustíveis ou mesmo em usinas de produção de energia 

elétrica, entre outros. Não se verificando, portanto, nenhuma característica ou aspecto nesta 

atividade que possa ser enquadrada, ainda que por analogia, ao rol de serviços públicos 

previstos na Constituição.  

Em relação ao transporte do CO2, com destaque para os carbodutos, igualmente não se 

verifica qualquer componente que pudesse concluir que seu transporte seria de competência do 

Estado. Em um primeiro olhar seria possível supor que, por ser transportado via carboduto, 

poder-se-ia considerar algo semelhante ao transporte de gás natural, demandando-se análise 

mais cuidadosa sobre o papel do Estado nesta atividade, tendo em vista sua competência sobre 

a exploração e transporte de hidrocarbonetos. No entanto, o CO2 não é um hidrocarboneto, 

tampouco um combustível derivado do petróleo, sem que pese sobre ele qualquer 

excepcionalidade, razão pela qual o seu transporte deve ser entendido como atividade 

econômica em sentido estrito.  
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De forma semelhante às demais atividades, não se vislumbra qualquer semelhança na 

forma ou conteúdo com os serviços públicos previstos na Constituição Federal. Como se sabe, 

a mera possibilidade de injeção de CO2 no subsolo para fins de armazenamento permanente é 

uma atividade absolutamente inovadora e disruptiva, portanto, pouco provável que tal atividade 

tenha sido considerada prevista no texto constitucional, salvo se acrescida por meio de emenda. 

O que se sabe, até o momento, não ocorreu.  

Vale aqui notar que diferentemente das demais atividades acima descritas, a injeção de 

CO2 dependerá da existência de um local de armazenamento (reservatório geológico), cuja 

propriedade poderá ser atribuída à União, conforme será tratado no capítulo que se segue. Esta 

observação será importante, pois, embora a utilização de um bem público pelo particular não 

converta a execução de uma atividade econômica em serviço público, a utilização do bem 

demandará, isto sim, uma séria de cautelas as quais serão mais bem exploradas no Capítulo 6. 

Por fim, em termos de previsão legal, não foi identificada qualquer menção às atividades 

de CCS na legislação brasileira federal, conforme trabalho de pesquisa empírica publicado por 

MACHADO E SILVA e COSTA (2020), com a finalidade de identificar a adoção de 

instrumentos como CCS em políticas de descabonização no Brasil (MACHADO E SILVA; 

COSTA, 2020).  

Diante das colocações acima, entende-se que as atividades que compõem a cadeia de 

CCS devem ser consideradas atividades econômicas em sentido estrito, sem prejuízo de que 

sua relevância estratégica para fins mitigação de emissões de CO2, em um cenário de urgência 

climática, possa resultar no seu reconhecimento expresso como atividade econômica de 

interesse público.   

 

5.3.2. Tipos de regulação  

Uma vez constatada que todas as atividades que compõem o ciclo de CCS são atividades 

econômicas em sentido estrito, entender-se-á que a atividade reguladora do Estado sobre tais 

atividades deverão ser estruturadas com cautela, sob pena de ferir-se os direitos constitucionais 

de liberdade e livre iniciativa. Desta forma, os fundamentos à edição de um marco regulatório 

precisarão contemplar três pressupostos:  
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(i) toda e qualquer intervenção deverá ser acompanhada de justificativa para tal; 

(ii) as intervenções deverão ser adequadas para alcançar o seu fim; e  

(iii) os impactos nas atividades econômicas deverão ser limitados à exata medida 

para que alcancem o seu fim.  

Para avaliar-se de forma objetiva se há ou não razão que justifique a intervenção do 

Estado nas atividades de CCS realizadas no Brasil, será utilizada a sistematização proposta por 

MATTOS (2006) ao tratar das formas de intervenção do Estado. O autor dividiu ação 

regulatória em três categorias, as quais toma-se a liberdade de classificar como: (i) forma, (ii) 

natureza (iii) objeto.  

Quanto à forma, a intervenção pode ser direta ou indireta. Segundo o autor, “será direta 

quando o conteúdo da norma editada tiver por base técnicas administrativas que visem a 

produzir efeitos sobre a economia na forma da correção de ‘falhas de mercado’ e na forma de 

funções de estabilização e desenvolvimento econômico”.  Por sua vez, será indireta “quando o 

conteúdo da norma tiver por base técnicas administrativas que visem a realizar ‘valores sociais 

ou culturais’, mas que, ao serem adotadas, também produzirá efeitos sobre o sistema 

econômico”.  

Quanto à natureza, a intervenção pode ser econômica ou social. Será econômica quando 

visarem diretamente a organizar a economia. Já a regulação social está relacionada à promoção 

de valores sociais. 

Por fim, quanto ao objeto - classificação utilizada para analisar se há indicativos para 

regulação de CCS -, o autor identificou dois grupos de regulação que visarão: (i) à correção de 

falhas de mercado, à estabilização e ao desenvolvimento econômico, ou (ii) à promoção de 

valores sociais e culturais. Ao propor tal categorização o autor identificou situações objeto de 

regulação; formas de intervenção regulatória e suas correspondentes justificativas. Em termos 

de regulação econômica, as finalidades foram organizadas conforme Tabela 3:  
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Tabela 3 Sistematização de falhas de mercado 

(a) Controle de poder monopolista Possibilidade de controle de preço e de margens de lucro, uma vez que 

o agente econômico monopolista tende aumentar os seus lucros por 

meio de restrições à produção (restricting ouput) ou cobrança preços 

mais elevados do que o padrão. 

(b) Controle de informações 

inadequadas  

Garantia de mais e melhores informações sejam prestadas, incluindo 

as informações essenciais ao funcionamento do mercado. 

(c) Correção de problemas de ação 

coletiva 

Criação de incentivos à cooperação entre os agentes que utilizam bens 

coletivos, mitigando as diversas formas de uso predatório do bem. 

(d) Correção de externalidades 

negativas 

Criação de incentivos para que os agentes envolvidos para alteração 

de comportamento, de modo que o agente passe a considerar as 

externalidades por ele causadas 

(e) Controle de lucros inesperados Situação em que os lucros excessivos não decorrem da atividade 

produtiva em si, mas do controle artificial de oferta por grupo de 

agentes, ao reduzir oferta ao mercado, aumenta o preço (i.e. exemplo 

comum em mercados de petróleo) 

(f) Eliminação de competição 

“excessiva”78 

Mecanismo que força a reorganização do mercado em situações que e 

o excesso de competição pode levar a preços abaixo do custo, 

provocando crises setoriais e falência de empresas no caminho. Muitas 

vezes isto se dá por uma organização do mercado, conhecida como 

cartéis de crise, organizada artificialmente para eliminar concorrência.  

(g) Controle de escassez Controle de alocação de produtos e serviços em situação de baixa 

oferta no mercado, gerando escassez (i.e., disponibilidade de remédios 

e médicos durante uma pandemia) 

(h) Controle de problemas de 

representação 

Ação regulatória do estado para equilibrar a relação de representação 

em situações em determinado agente substituiu o consumidor nas suas 

decisões (i.e. prescrição médica). 

(i) Solução de problemas 

distributivos 

Mecanismo de redistribuição de recursos em situações nas quais os 

grupos afetados têm diferentes condições de poder de barganha, 

servindo a regulação para reequilibrar tais condições. (i.e. utilização e 

subsídios cruzados para garantir acesso à saneamento). 

(j) Incentivos à implementação de 

atividades estratégicas 

Criação de subsídios governamentais ou normas de proteção comercial 

para o desenvolvimento de determinada indústria 

Fonte: Elaborada pela autora com base em MATTOS, 2006. 

A regulação que tem por finalidade promover valores sociais e culturais, sua 

implementação não está diretamente associada à correção de falhas de mercado, listadas acima, 

 

78 O próprio autor destaca que esta é uma intervenção muito controversa na regulação econômica.  
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embora não seja raro que a correção de tais falhas também possa ter impactos sociais.  Nesse 

sentido, MATTOS destaca (sic): 

(...) podemos mencionar, por exemplo, todas as normas voltas à proteção da 

cultura nacional ao regular o conteúdo de programas televisivos, bem como 

qualquer outra norma destinada a incentivar a cultura nacional, normas de 

proteção ao meio ambiente, normas de proteção de cidadãos reconhecidos 

como desavantajados em relação a determinado ambiente social (por exemplo: 

pessoas portadoras de deficiência física ou casos de descriminação racial, de 

gênero ou socioeconômicas), normas voltadas à definição de padrões 

educacionais, normas de proteção do patrimônio histórico e cultural, normas 

de organização do espaço urbano etc. (MATTOS, 2006, p. 51) 

Dada a diversidade de possibilidade de valores sociais nas mais diversas esferas das 

atividades econômicas, não fará sentido tentar sistematiza-los em finalidade e solução, cabe a 

este trabalho apenas assimilar a consecução de tais valores, desde que entendidos como de 

interesse público, podendo ser objeto ação regulatória do Estado. 

  

5.3.3. Motivações para regulamentação da cadeia de CCS 

No contexto de mudanças climáticas, nas últimas décadas houve um esforço importante 

no sentido de apreender-se de que forma os impactos relacionados ao meio ambiente e à 

utilização dos recursos naturais, ambos decorrentes de comportamento individual de agentes, 

se estendiam a toda a sociedade. Especialistas publicizaram o debate sobre os custos sociais do 

desenvolvimento econômico, o uso indiscriminado dos recursos naturais (entendidos como 

bens públicos) e suas externalidades79. Nesse sentido PINDYCK et. al. explicam que “[a]s 

externalidades e os bens públicos constituem importantes causas de falhas de mercado e, 

portanto, dão origem a sérias questões de política pública” (2013, p. 653).   

Do ponto de vista econômico, bens públicos são aqueles “cujo consumo não se restringe 

a qualquer grupo determinado de pessoas, estando, portanto, ao acesso de qualquer pessoa da 

comunidade” (SANDRONI, 2005, p. 77). Para os fins do debate sobre poluição, ou 

 

79  Entre os principais autores, destacam-se: COASE, R. The problem of social cost. Journal of Law and 

Economics, Chicago, v.3, n.4, p.1-44, October 1960; DEMSETZ, H. Towards a theory of property rights. 

American Economic Review, Pittsburgh, PA , v.57, n.2, p.347-373, May 1967; e PIGOU, A.C. The economics of 

welfare. London: McMillan, 1920. 
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especificamente sobre emissões de carbono, o bem público será o meio ambiente e o seu 

equilíbrio em plano mundial.  

Por sua vez, retome-se o conceito de externalidades, entendidas como os efeitos 

positivos ou negativos que decorrem da ação de um agente sobre terceiros que não aqueles 

diretamente relacionados à ação. Em outras palavras, “quando os indivíduos impõem custos ou 

oferecem benefícios para outros, mas não têm incentivo econômico para levar em conta esses 

custos ou benefícios” (KRUGMAN; WELLS, 2007, p. 395).  

Nesse caso, as externalidades produzidas pela crescente emissão do CO2 observada a 

partir da primeira revolução industrial, como amplamente alertadas por cientistas ao redor do 

mundo80, se materializaram no aumento da temperatura média da Terra cujas consequências 

negativas são incontáveis. De mudanças numa escala macro tais como redução da 

biodiversidade, elevação do nível dos mares, indisponibilidade de recursos hídricos, 

desertificação e até impactos locais, como alterações no regime de chuva e na ocorrência de 

eventos extremos, entre tantos outros.  

Vale lembrar que no passado as discussões estiveram centradas nas análises dos 

impactos da poluição ambiental resultante da intensa atividade industrial. Buscou-se estabelecer 

um nexo entre os incentivos que resultaram em excesso de poluição e as falhas de mercado com 

objetivo de endereçar os efeitos negativos dessas atividades. 

Nos dias atuais não há dúvida de que poluição seja algo negativo em relação à proteção 

do ambiente e à vida humana. Será preciso pois salientar que a poluição se converteu em uma 

consequência, efeito colateral, ou externalidade negativa da execução de alguma outra atividade 

econômica. No mais das vezes, trata-se de atividades importantes ou mesmo essenciais às 

sociedades humanas. Outras, porém, nem tanto. 

Para completar o cenário descrito, importa lembrar que a poluição se dissipa no 

ambiente atingindo ou não diretamente o consumidor dos produtos e serviços dos quais ela 

 

80 Embora existam inúmeros trabalhos que tratem dos efeitos das mudanças climáticas, o Quinto Relatório de 

Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas notabilizou-se como um documento 

consultado pela comunidade científica, pela indústria e por governo, que avalia como os padrões de riscos e 

benefícios potenciais estão mudando devido às mudanças climáticas. Todos os relatórios produzidos pelo IPCC 

encontram-se disponíveis em: https://www.ipcc.ch/  

https://www.ipcc.ch/
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decorre. Isto é, a poluição originada na fábrica de cimentos localizada no Estado do Tocantins 

não afetará apenas o proprietário da casa que foi construída com tal insumo, esteja ela localizada 

em Tocantins ou em São Paulo. Afetará potencialmente toda sociedade.  

Como explicam KRUGMAN e WELLS (2007, p. 398), a poluição, como decorrência 

dos processos fabris ou de outras modalidades do fazer humano, gera tanto benefícios quanto 

custos à sociedade. A questão é que em uma economia de mercado, aqueles que se beneficiam 

economicamente da poluição decidem a quantidade de poluição que irá ocorrer. Portanto, se 

não houver ação dos governos que imponham a necessidade de levar em conta os custos desta 

poluição, os agentes econômicos não o farão. Os custos, incluindo as consequências, incidirão 

sobre as pessoas que não têm influência direta na decisão sobre quanto determinada fonte 

estacionária emitirá.  

Em se tratando de urgência climática (conforme Capítulo 2), as emissões de GEE 

enquadraram-se perfeitamente no conceito de externalidades negativas, equiparando-se aos 

exemplos de poluição acima, o que por si só justificaria a intervenção do Estado no sentido de 

corrigi-las, seja por meio de políticas e normas que limitem as emissões; seja na implementação 

de políticas de incentivo ao desenvolvimento de atividades econômicas que promovam a 

descarbonização, como é o caso da cadeia de CCS.  

Lembre-se, assim, de que a cadeia de CCS é um processo composto por três etapas 

distintas, realizadas por agentes diferentes e interdependentes. Quer-se afirmar com isso que 

não há possibilidade de implementação da cadeia de CCS se quaisquer das etapas deixar de 

existir. Tal certeza impõe ao processo um importante grau de coordenação para que elas, as 

etapas, se tornem realidade. 

Se por um lado poder-se-ia argumentar que em se tratando de uma atividade econômica, 

o mercado deve se organizar, coordenar interesses e alinhar a estruturação de todas as etapas, 

por outro o tempo necessário para esse alinhamento poderá ser longo demais, situação em que 

a intervenção estatal se justificaria. 

Considerando a urgência climática e as pressões para redução das emissões de CO2, 

entende-se que o interesse público não poderá aguardar o tempo do mercado, devendo o Estado 

tomar a dianteira dos processos, incluindo-se os que dizem respeito a mecanismos de incentivo.  
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Entendendo-se a necessidade intervenção estatal na atividade como um todo, cabe 

identificar as possíveis falhas de mercado em cada uma das atividades que compõe a cadeia de 

CCS. 

5.3.3.1. Captura de CO2  

Em relação à atividade de captura, identificaram-se duas falhas de mercado. Uma se 

refere à barreira de entrada, qual seja, os custos de capital (CAPEX) necessários à estruturação 

de uma planta de captura de CO2. Uma planta de emissão estacionária com infraestrutura de 

captura será sempre mais cara, em termos de capital e de custos operacionais, do que a mesma 

planta sem CCS, e requer altos investimentos iniciais (BUDINIS et al., 2018, p. 67).  Uma vez 

que a cadeia de CCS não existe no Brasil, tampouco existem obrigações ou incentivos concretos 

para descarbonização das atividades econômicas de modo geral, a adoção e construção de 

infraestruturas de captura é obstada pelos custos.   

Outra falha de mercado, do tipo externalidade negativa, que deve ser levada em 

consideração, tem natureza ambiental. No processo de captura pode haver mudança na 

qualidade do ar no entorno (aumento de NOx, SO2, NH3, material particulado, Hg, HF e HCl), 

aumento do consumo de água (variando entre 32 e 9%) e aumento de geração de resíduos 

(KOORNNEEF et al., 2011, p. 2296). 

As externalidades negativas relacionadas aos impactos ambientais se assemelham 

àquelas envolvidas no processo industrial que dá origem ao CO2 que será capturado. Tais 

processos industriais são corriqueiros no Brasil, razão pela qual sua regulação já está 

contemplada pelo aparato regulatório nacional e não demanda atenção especial ou particular 

apenas porque faz parte da cadeia de CCS81. Como aponta ESTEVES, não se deve desconsiderar 

no licenciamento ambiental do projeto que “a adição de unidades de separação, desidratação e 

compressão de CO2 aumenta a complexidade da planta industrial, aumentando os riscos 

 

81 São exemplos de normas nesse sentido: Resolução CONAMA nº 5, de 15 de junho de 1989 (Programa Nacional 

de Controle da Poluição do Ar – PRONAR.); Resolução CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990 (dispõe sobre os 

padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR.); Resolução CONAMA nº 8, de 6 de dezembro de 1990 

(estabelece os limites máximos de emissão de poluentes no ar para processos de combustão externa de fontes de 

poluição); Resolução CONAMA nº 382, de 26 de dezembro de 2006 (estabeleceu os limites máximos de emissão 

de poluentes atmosféricos para fontes fixas). 
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cruzados e consequentemente alterando por completo a análise de risco” (ESTEVES, 2011, p. 

33).  A Tabela 4 sistematiza as ideias expostas nesta seção. 

Tabela 4 Falhas de mercado relacionadas à captura de CO2 

PROBLEMA JUSTIFICATIVA TIPO POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS 

Baixa ou nenhuma 

adesão aos 

mecanismos de 

captura em fontes 

estacionárias 

consideradas 

grandes emissoras 

de CO2 

(i) A estruturação 

necessária para 

capturar CO2 

representa maiores 

custos (CAPEX e 

OPEX) para execução 

das atividades que 

geram o CO2 

(ii) Interesse público 

em promover a 

implementação de 

tecnologias que 

permitam a 

descarbonização da 

economia.  

(iii) Necessidade de 

garantir o completo 

funcionamento da 

cadeia de CCS. 

Incentivos à 

implementação de 

atividades 

estratégicas 

Mecanismos de incentivo, tais 

como: Criação de subsídios 

governamentais de incentivo à 

instalação da infraestrutura 

necessária para execução da 

atividade de captura de CO2; 

Subsídios diretos do governo, 

por meio de investimentos 

diretos ou financiamento de 

crédito subsidiado; Subsídios 

indiretos do governo, por meio 

de incentivos fiscais; Subsídios 

cruzados via implementação de 

Mercado de Carbono. 

Mecanismos de desincentivo de 

emissão, tais como: Tributação 

de emissões; Definição de limites 

de emissão definição de 

encerramento de atividades ou 

fontes de energia específicas. 

Variação na 

qualidade do ar  

Mitigação de impactos 

ao meio ambiente 

Correção de 

externalidades 

negativas 

Exigência de licenciamento 

ambiental dos projetos de 

implementação da infraestrutura 

de captura; 

Definição de diretrizes 

relacionadas aos poluentes 

Aumento do 

consumo de água 

Mitigação de impactos 

ao meio ambiente  

Uso racional da água 

Correção de 

externalidades 

negativas 

Exigência de licenciamento 

ambiental dos projetos de 

implementação da infraestrutura 

de captura; 

Geração de 

resíduos 

Mitigação de impactos 

ao meio ambiente  

Gestão de resíduos 

Correção de 

externalidades 

negativas 

Exigência de licenciamento 

ambiental dos projetos de 

implementação da infraestrutura 

de captura; 

Definição de diretrizes relacionas 

ao descarte de resíduos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.3.3.2. Transporte de CO2  

No que tange ao transporte, são identificadas três falhas de mercado, todas relacionadas 

ao uso de carbodutos. Como nas demais atividades, a primeira falha se refere à barreira de 

entrada, qual seja, os altos custos de capital ou CAPEX, para construção dos carbodutos, tendo 

em vista a inexistência dessas unidades. A segunda falha de mercado decorre da tendência de 

formação de monopólios naturais, como será explorado mais adiante. Por fim, e não menos 

importante, a possibilidade de vazamento de CO2 ao longo do transporte, contribuindo para o 

aumento das emissões de CO2. 

O sistema de transporte do CO2 é parte essencial à integração das atividades de captura 

e armazenamento, podendo vir a ser o maior gargalo em termos de implementação de cadeias 

de CCS. No caso da adoção do modal por carbodutos, por tratar-se de atividade considerada 

indústria de rede, a probabilidade de constituição de um monopólio natural revela-se alta. O 

lado positivo será a possibilidade de redução dos custos médios de transporte caso a rede venha 

a ser operada por um só agente. O ponto negativo é a suscetibilidade dessa atividade aos abusos 

de um único operador, que poderá abusar de sua posição monopolística, seja pela imposição de 

preço abusivo pelo uso da infraestrutura de transporte, seja pela imposição de tratamento 

assimétrico aos usuários, manipulando o mercado.  

O segundo cenário é mais provável se operador da rede for também operador das demais 

atividades, do processo de verticalização, o que poderia criar uma situação mais favorável para 

o operador de transporte em relação aos demais agentes, desequilibrando a concorrência entre 

os interessados.  

Em relação às situações descritas, a regulação deve ser cautelosa, buscando prevenir: (i) 

a cobrança de preços muito superiores ao padrão, e consequentemente a obtenção de lucros 

excessivos; e (ii) tratamentos díspares entre os que necessitam transportar CO2, seja por meio 

da cobrança de preços diferentes entre os diversos agentes, seja eventualmente criando-se 

dificuldades de acesso à rede.  

De forma semelhante à etapa de captura, tais falhas não são desconhecidas do 

ordenamento jurídico brasileiro, ao contrário, o país possui vasta regulação sobre matéria 

concorrencial, sendo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a entidade 
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responsável por investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, bem 

como fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência. Não se identifica nenhuma 

particularidade ou especificidade em termos concorrenciais que decorra do fato de se tratar uma 

rede associada à cadeia de CCS. Portanto, embora a falha de mercado seja constatada, a 

regulação correspondente encontra-se consolidada e disponível para trata-la quando chegado o 

momento.  

Em relação à possibilidade de vazamento de CO2 ao longo do seu transporte, em um 

primeiro olhar pode-se entender que se trata de uma externalidade negativa da atividade. 

Todavia, sendo a prevenção da liberação do CO2 para a atmosfera a finalidade última do seu 

transporte até o local de armazenamento, o seu vazamento não é exatamente um efeito 

secundário ou indiretamente relacionado à atividade, ao contrário. Sendo uma consequência 

esperada e relacionada à atividade, o aspecto sensível do vazamento para fins de regulação está 

na assimetria de informação entre o operador do transporte e a sociedade, razão pela qual deve 

ser definida uma metodologia para controle de volume de CO2 transportado A manutenção de 

inventários de CO2 transportado, entre outras coisas, servirá como base para as emissões de 

certificados de redução de emissões, quando, e se, os mercados de carbono vierem a ser 

estabelecidos no Brasil. A Tabela 5 abaixo sistematiza as ideias expostas neste tópico: 

Tabela 5  Falhas de mercado relacionadas ao transporte de CO2 

PROBLEMA JUSTIFICATIVA TIPO POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS 

Ausência de 

infraestrutura de 

transporte de CO2 

 

(i) A construção de 

gasodutos demanda 

alto investimento 

inicial (CAPEX); 

(ii) Interesse público 

em promover a 

implementação de 

tecnologias que 

permitam a 

descarbonização da 

economia; e 

(iii) Necessidade de 

garantir o completo 

funcionamento da 

cadeia de CCS. 

Incentivos à 

implementação de 

atividades estratégicas 

Criação de subsídios 

governamentais para 

construção de infraestrutura de 

transporte 

• Subsídios diretos do 

governo, por meio de 

investimentos diretos ou 

financiamento de crédito 

subsidiado. 

• Subsídios indiretos do 

governo, por meio de 

incentivos fiscais.  

 

Mecanismos de desincentivos e 

emissão. 

• Tributação de 

emissões 
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• Definição de limites 

de emissão 

Possibilidade de 

formação de 

monopólio natural 

Embora a construção 

de pequenas rotas de 

gasoduto de CO2 seja 

uma possibilidade, no 

médio e longo prazo, 

por razões de 

eficiência econômica 

tendência sejam O 

transporte de CO2 entre 

os pontos de captura e 

armazenamento 

representa Garantia de 

acesso  

Controle de poder 

monopolista 

Exigência de licenciamento 

ambiental dos projetos de 

implementação da 

infraestrutura de captura; 

Definição diretrizes ambientais 

a serem observadas; 

Vazamento de CO2 Prevenção de emissões 

de CO2 para alcance 

das metas climáticas 

Controle de informações 

inadequadas  

Implementação de mecanismos 

de monitoramento e inventário 

do CO2 transporte, desde sua 

origem até o momento da 

injeção. 

Fonte: Elaborador pela autora. 

 

5.3.3.3. Armazenamento geológico 

A etapa de armazenamento geológico é a atividade que demanda mais atenção no 

estágio atual da cadeia de CCS. Isto se dá pela combinação de quatros fatores: 

i. se comparada às demais etapas, a injeção de CO2, para fins de armazenamento 

permanente, conta com poucos exemplos de projetos em larga escala que tenham 

completado o ciclo inteiro, incluindo-se o período pós-injeção, está-se no início da 

curva de aprendizado, com pouco acúmulo de experiências concretas; 

ii. a injeção de CO2 em reservatório geológico poderá impactar outras atividades 

realizadas no subsolo em áreas próximas, o que demanda especial cautela na seleção 

e extensão do local de armazenamento, bem como na fiscalização das operações na 

busca de evitar-se exploração predatória; 

iii.  a extensão temporal dos impactos da injeção permanente, considerando-se o tempo 

decorrido entre encerramento das operações de injeção e o descomissionamento da 

infraestrutura, manterá latente parte dos riscos associados ao vazamento de CO2; e  
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iv. a execução da atividade se dando principalmente no subsolo, a uma profundidade 

considerável, tornará a fiscalização e o monitoramento do comportamento do CO2 

muito mais complexo, se comparado ao monitoramento de vazamentos ou 

movimentações nas etapas de captura e transporte; 

    

Este conjunto de fatores inerentes ao armazenamento geológico darão origem a uma 

série de falhas de mercado, divididas entre externalidades negativas e assimetrias de 

informação, as quais demandarão atenção por parte do regulador. Entre as externalidades 

negativas, destacam-se potenciais decorrências da injeção de CO2 em um reservatório 

geológico (descritas no Tópico 3.2.), tais como o vazamento do próprio CO2 e suas 

consequências climáticas e ambientais, alteração da integridade do poço, alteração da qualidade 

do petróleo e gás de outros reservatórios ou de aquíferos devida à migração do CO2, elevação 

indesejada do solo; indução de abalos sísmicos, entre outras. 

Embora parte das técnicas utilizadas na injeção de CO2 advenham da indústria do 

petróleo, fato é que os resultados das atividades apresentam diferenças que necessitam atenção 

específica. Apesar da indústria do petróleo também empregar processos de injeção de fluidos 

como CO2 no seu processo de produção de óleo e gás, seus reservatórios possuem 

características específicas que indicam certo grau de estanqueidade do sistema, dado que houve 

acumulação de hidrocarbonetos em porção específica daquela formação geológica. Já nos 

potenciais alvos para armazenamento geológico, as incertezas podem ser consideradas maiores 

quanto à capacidade do reservatório e suas trapas de conter o CO2 injetado, o que requer um 

monitoramento ativo do reservatório por um longo período. Além disso, há de se destacar que 

há diferenças fundamentais quanto às propriedades físicas entre hidrocarbonetos e CO2, e, 

portanto, no comportamento em subsuperfície. Nesse sentido, as externalidades das atividades 

não encontram similitude em todos os seus aspectos estruturais, razão pela qual demandam a 

criação de novos instrumentos regulatórios.  

Além do estabelecimento de obrigação de realização de monitoramento, será necessário 

estabelecer critérios de segurança de injeção, diretrizes e parâmetros sobre os possíveis 

comportamentos do CO2 injetado, matriz de risco específica, diretrizes e regras para elaboração 

de plano de operação e plano de mitigação de acidentes, entre outros. Consequentemente, a 



127 

 

autoridade reguladora de tais atividades também precisará ser especializada e preparada para 

lidar com tais temas. 

Dada a complexidade de uma operação de injeção, como destacado no início deste 

tópico, a assimetria de informação é uma falha mercado relevante a ser corrigida por meio de 

regulação. O operador centraliza todas as informações sobre a operação, as quais são coletadas 

com o auxílio de equipamento de alta complexidade e valor, cuja auditoria ou fiscalização só é 

possível de ser realizada por equipe especializada. Este cenário é impeditivo para que possíveis 

afetados pelas atividades consigam comprovar a origem do dano, bem como contratantes da 

injeção possam avaliar a qualidade dos serviços prestados por um operador. As informações e 

dados de uma operação de injeção têm caráter altamente técnico e são de difícil compreensão 

do público em geral, razão pela qual caberá ao regulador definir mecanismo para correção desta 

assimetria de informação. Por fim, mas não menos importante, o fato de não haver nenhum 

projeto brasileiro voltado à injeção de CO2 com o caráter exclusivo de armazenamento 

permanente, seja em operação, seja em construção, demanda intervenção no sentido de 

incentivar o desenvolvimento de projetos. Neste caso, não se trata apenas de CAPEX 

significativo, há também o fato de que esta etapa representará uma atividade completamente 

nova, que envolverá riscos significativos ao operador, que dependerá da exploração de um bem 

público, como será explicado no capítulo seguinte. Portanto, além da falta de incentivos, há 

também ausência de regulação, que torna a percepção de risco do operador muito alta.  

A Tabela 6 sistematiza as ideias expostas neste tópico. 

Tabela 6 Falhas de mercado relacionadas ao armazenamento de CO2 

PROBLEMA JUSTIFICATIVA TIPO POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS 

Ausência de 

operações de 

armazenamento 

geológico de CO2 

(i) A estruturação 

necessária para injetar 

CO2 envolver 

relevantes 

investimentos 

(CAPEX). 

(ii) Interesse público 

em promover a 

implementação de 

tecnologias que 

permitam a 

Incentivos à 

implementação de 

atividades estratégicas 

Mecanismos de incentivo 

Criação de subsídios 

governamentais de incentivo à 

instalação da infraestrutura 

necessária para execução da 

atividade de injeção de CO2 

• Subsídios diretos do 

governo, por meio de 

investimentos diretos ou 

financiamento de crédito 

subsidiado. 
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descarbonização da 

economia.  

(iii) Necessidade de 

garantir o completo 

funcionamento da 

cadeia de CCS. 

• Subsídios indiretos do 

governo, por meio de 

incentivos fiscais.  

• Subsídios cruzados via 

implementação de Mercado 

de Carbono. 

Mecanismos de desincentivo à 

emissão 

• Tributação de emissões 

• Definição de limites de 

emissão 

Impacto/Interação 

com outras 

atividades 

realizadas no 

subsolo 

(i) Gerenciamento de 

impactos das 

atividades de injeção 

sobre a exploração de 

outros recursos 

naturais localizados no 

subsolo; 

(ii) Mitigação de 

possibilidade de 

afetação da qualidade 

dos hidrocarbonetos 

explorados 

Externalidade negativa 

e assimetria de 

informação 

(i) Definição de critérios para 

avaliação e escolha do local de 

armazenamento, considerando a 

proximidade de outras áreas 

exploráveis;  

(ii) Definição de parâmetros 

técnicos para injeção de CO2, 

considerando capacidade de 

armazenamento, entre outros. 

(ii) Definição de Diretrizes de 

monitoramento e plano de 

contingência. 

Vazamento de CO2 (i) Mitigação de 

impactos climáticos e 

ao meio ambiente; 

(ii) Controle sobre 

emissões de GEE 

Externalidade negativa Exigência de licenciamento 

ambiental dos projetos de 

implementação da infraestrutura 

de armazenamento; 

Definição de diretrizes 

relacionadas aos poluentes 

Vazamento de CO2 Impactos climáticos 

(aumento de emissões)  

Prevenção de emissões 

de CO2 para alcance 

das metas climáticas 

Assimetria de 

informação 

Implementação de mecanismos 

de monitoramento e inventário 

do CO2 transporte, desde sua 

origem até o momento da 

injeção. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.4. Autoridade competente para regular  

Uma vez concluído que há fundamentos jurídicos e econômicos para regular as 

atividades que compõem a cadeia CCS, cabe identificar qual a autoridade reguladora 
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competente para tanto. Diante das diferenças significativas entre as três etapas da cadeia de 

CCS, de forma semelhante ao entendimento exposto por ROMEIRO-CONTURBIA (2014), 

entende-se que a avaliação sobre a autoridade competente para regular as atividades de captura, 

transporte e armazenamento de CO2 não será realizada necessariamente pela mesma autoridade, 

razão pela qual cada uma das atividades será analisada individualmente. 

Para tal identificação da autoridade reguladora adequada a análise partira das falhas de 

mercado identificadas no tópico 5.3.3., as características e natureza de cada atividade e a 

expertise das agências reguladoras federais existentes no Brasil.  

Embora analisadas de forma individual, entende-se que o tema, inventivos ao 

desenvolvimento de CCS no Brasil, por ser comum às etapas da cadeia demandará coordenação 

e deverá ser objeto de política nacional mais ampla, como, por exemplo, uma política nacional 

voltada à redução de emissões, que inaugure instrumentos que limitem as emissões, bem como 

incentivos e subsídios para transição da descarbonização da economia. O desenho desta política 

e de tais mecanismos, no entanto, foge ao escopo desta tese. 

 

5.4.1. Captura de carbono 

Quanto à atividade de captura de carbono, por ser atividade muito semelhante a outros 

processos industriais que não demandam regulação específica, havendo questões relacionadas 

aos impactos ambientais e ao uso racional da água no processo, cada aspecto deverá ser 

endereçado por uma autoridade, dentro das competências já previstas na legislação brasileira. 

Em relação aos impactos ambientais, as atividades estarão sujeitas às regras de licenciamento 

ambiental e demais fiscalizações de competência do IBAMA; já a outorga e fiscalização de uso 

dos recursos hídricos será de competência da ANA (ou correspondente autoridade estadual).  

Registre-se que a captura poderá ser realizada de forma integrada ao exercício de outras 

atividades reguladas, como captura em plantas de geração de energia elétrica, de competência 

da ANEEL, e plantas de produção de biocombustível (ANP). Neste caso, cada agência deverá 

avaliar de que forma a atividade captura interagirá com a atividade principal, sob sua 

competência, sem prejuízo da competência do IBAMA e da ANA. 
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5.4.2. Transporte de CO2 

No caso do transporte de CO2, quando o modal escolhido for navios, caminhões ou 

mesmo ferrovias, já há autoridade competente claramente definida na legislação brasileira. A 

Lei nº 10.233/2001 que reestruturou os transportes aquaviário e terrestre, criou a Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ), cujas competências abrangem o transporte de cargas.  

No caso dos carbodutos, há um vácuo regulatório. De um lado, a Lei nº 9.478/1997 

atribui expressamente à ANP a função de “regular e fiscalizar o acesso à capacidade dos 

gasodutos de transporte e de transferência” (art. 8º, inciso XXVII), do outro atribui à ANTT 

competência para “articular-se-á com entidades operadoras do transporte dutoviário, para 

resolução de interfaces intermodais e organização de cadastro do sistema de dutovias do Brasil” 

(art. 22, §3º). Ou seja, não há previsão legal para o transporte específico de CO2.  

Uma vez que o CO2 não é um hidrocarboneto, não é possível de pronto atribuir sua 

competência à ANP. Tampouco a função de “articular-se” da ANTT pode ser entendida como 

função regulatória em sentido amplo. Portanto, para se ter clareza da autoridade reguladora 

competente a legislação deve ser alterada para atribuir competência específica sobre a regulação 

de carbodutos. Neste caso, por sua experiência na regulação de gasodutos de transporte e 

transferência de gás natural, entende-se que o mais racional é atribuir à ANP a competência 

para tanto. 

No que tange aos temas específicos, caberá às autoridades competentes já indicadas no 

tópico 5.3.3.2. 

 

5.4.3. Armazenamento geológico de CO2 

Como já apontado anteriormente, diferente das etapas anteriores, a atividade de injeção 

de CO2 não guarda semelhança com outras atividades previstas na legislação brasileira, razão 

pela qual sua regulação não se encontra atribuída à nenhuma autoridade. Nesse sentido, a 

legislação que venha a ser editada deve endereçar essa questão.  



131 

 

Enquanto não houver atribuição de competência específica, pode-se entender que a 

autoridade competente será aquela que detém competências gerais sobre o reservatório 

geológico. Isto é, ANP para os campos depletados, Agência Nacional de Águas (ANA) para 

aquíferos salinos e Agência Nacional de Mineração (ANM) para as camadas de carvão. Todavia 

a regulação descentralizada não parece benéfica ao desenvolvimento desta atividade, uma vez 

que pode criar regras diferentes para uma mesma atividade, gerando potenciais controvérsias 

em relação às exigências impostas por cada autoridade, criando um ambiente de insegurança 

jurídica e regulatória. Ademais, a descentralização regulatória é mais custosa para o Estado, à 

medida que precisará equipar três autoridades diferentes. 

Considerando que boa parte das técnicas relacionadas à injeção de CO2 surgiram a partir 

da indústria do petróleo, entende-se que a autoridade competente pela regulação da indústria do 

petróleo seria a autoridade mais adequada para a regulação da etapa de armazenamento. Isto, 

porque, aproveitaria todo o conhecimento e experiência acumulada pelo corpo técnico que 

compõe a agência, diminuindo os custos e o tempo necessários para construir o aparato técnico 

e humano necessários para fiscalizar e regulamentar tais atividades. 
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6. Direitos de Propriedade 

A injeção de dióxido de carbono em formações geológicas não é nova; tem sido usada 

em operações de recuperação avançada de petróleo no mundo há décadas e nos últimos anos 

também vem sendo utilizada no Brasil. 

Como visto no Capítulo 2, diferente da recuperação avançada, o armazenamento 

geológico de CO2 com a finalidade de armazenamento permanente envolve a injeção de vastas 

quantidades de CO2 que serão retidas por um longo período, estima-se de centenas a milhares 

de anos, ocupando vasta extensão de área localizada no subsolo brasileiro.  

Consoante ao abordado no Capítulo 2, o CO2 ocupará os poros subterrâneos quilômetros 

abaixo da superfície da terra, podendo ser armazenado em diferentes formações geológicas, 

incluindo reservatórios de petróleo e gás depletados, aquíferos salinos e camadas de carvão.  

A titularidade da formação geológica sujeita à injeção de CO2 ditará os direitos e 

responsabilidades implicados na etapa de armazenamento. Isto porque, a depender de sua 

natureza e localização, os direitos de propriedade sobre os reservatórios podem variar. A 

questão da propriedade suscita diversos questionamentos, cujas respostas podem afetar toda a 

estruturação dos direitos e deveres relacionados ao exercício da atividade de armazenamento 

de CO2, entre os quais destacam-se: 

• Quem, no sistema jurídico vigente, é o proprietário dos diferentes espaços 

porosos subterrâneos?  

• A utilidade da propriedade localizada na superfície inclui a expectativa de uso 

dos espaços porosos subterrâneos imediatamente abaixo do terreno?  

• A propriedade do solo é apartada do subsolo?  

• Quem é o titular da propriedade do subsolo?  

• O reservatório geológico considerado é um recurso natural de propriedade da 

União?  

Indo além da identificação do titular da propriedade, surgem também os 

questionamentos sobre os impactos físicos da injeção de CO2, cujas consequências também são 

jurídicas. Por exemplo, é importante compreender se a injeção do CO2, para fins de 
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armazenamento permanente, causará alguma espécie de restrição de direito de propriedade 

sobre os imóveis localizados na superfície, de modo que a imposição de tal limitação provoque 

direito à correspondente indenização. Em caso positivo, qual seria o valor desta compensação? 

Tais questões são relevantes. Diante de eventual entendimento de que o proprietário de 

um imóvel, localizado na superfície, terá direito à indenização ou compensação pela exploração 

de seu subsolo, ou, ainda, por toda e qualquer repercussão econômica negativa que tivesse de 

suportar por força desse uso. Os custos econômicos decorrentes dessa conclusão impactarão 

diretamente as operações de CCS, e, por consequência, o preço final correspondente ao 

armazenamento da tonelada de CO2 também é afetado.  

A definição dos direitos de propriedade desempenhará importante papel na formação do 

custo do armazenamento geológico, considerando-se a aquisição dos direitos de propriedade 

geológica do reservatório e do valor do armazenamento, com a propriedade do CO2 injetado. A 

determinação dos direitos de propriedade também terá implicações nas previsões de 

responsabilidade de longo prazo do CO2 emitido para a atmosfera, questão a ser explorada no 

Capítulo 7. 

Nesse sentido, o presente capítulo tem como objetivo analisar de que forma a legislação 

vigente define os direitos de propriedade no âmbito das atividades de CCS, especialmente na 

fase de armazenamento. Para tanto, a primeira parte apresentará possíveis interseções entre as 

atividades de CCS e outras passíveis de desenvolvimento no subsolo, extraindo-se dessa 

interação possíveis conflitos de Direitos de Propriedade que podem decorrer da concorrência 

dessas atividades.  

Compreendidos os diferentes cenários, a segunda parte do capítulo busca identificar os 

titulares dos direitos de propriedade do espaço poroso e titulares de áreas que podem ser direta 

ou indiretamente afetadas pela injeção de CO2. Serão apresentados, em linhas gerais, os direitos 

de propriedade no regime jurídico brasileiro, para só então expor brevemente as diferenças entre 

a propriedade geral do solo, da propriedade de determinados recursos encontrados no subsolo. 

Essa exposição terá por finalidade responder se há, atualmente, clareza sobre a titularidade dos 

direitos de propriedade do espaço poroso.  
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6.1. Intersecção entre armazenamento de CO2 e direitos de propriedade 

A larga implementação de projetos de CCS terá como consequência a injeção de CO2 

em centenas de quilômetros quadrados do subsolo. O CO2 injetado, como explicado no tópico 

3.1.3, poderá sofrer migrações para atmosfera, principalmente nos primeiros anos após sua 

injeção. Apesar do residual que migrará, o objetivo máximo é manter-se o CO2 injetado, 

armazenado, por centenas a milhares de anos, ocupando o espaço poroso, sem a pretensão de 

que seja deliberadamente retirado de lá. Como consequência, todos os demais usos econômicos 

do subsolo, como por exemplo, recuperação de água subterrânea, a produção de 

hidrocarbonetos, armazenamento de gás natural, até mesmo a mineração, poderão coincidir, ou 

mesmo concorrer, com o armazenamento de CO2.  

Em um esforço de trazer mais clareza sobre os potenciais conflitos de uso do subsolo e 

suas consequências jurídicas, HÁRMOR-VIDÓ et al. (2021) sistematizaram usos presentes e 

futuros potenciais do espaço subterrâneo com uma tipologia simplificada, conforme Tabela 7: 

Tabela 7 um potencial agrupamento e tipologia de recursos subterrâneos 

Usos do subsolo Intervalo de profundidade Tipo de recurso 

Extração  

de recursos 

naturais 

Minerais 0 – 4000 m Estático; finito, não 

renovável 

Petróleo e Gás 0 – 6000 m Estático (e em fluxo), 

finito, não renovável 

Energia geotérmica 0 – 6000m Em fluxo; renovável em 

determinadas condições 

Lençóis freáticos 0 – 2000 m Renovável em 

determinadas condições 

Forças geofísicas Não relevante Infinito; renovável 

Uso do espaço 

subterrâneo  

Armazenamento de água e 

gás 

100 – 35000m Natural/Artificial; finito 

CCS 1000 – 35000 m Natural/Artificial; finito 

Depósito de rejeitos 0 – 15000 m Natural/Artificial; finito 

Defesa 0 – 1000 m Artificial; finito 

Pesquisa e arquivo 0 – 24000 m Natural/Artificial; finito 

Infraestrutura Urbana 0 – 100m Artificial; finito 

Infraestrutura interurbana 0 – 2300m Artificial; finito 

Fonte: Tradução da tabela de HÁRMOR-VIDÓ et al., 2021, p. 02. 
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No Brasil, as atividades subterrâneas variam amplamente assim como a legislação 

aplicável e os interesses econômicos delas decorrentes. Por exemplo, sabe-se, até o momento, 

que o armazenamento subterrâneo de gás natural não é uma atividade prevalente no país. No 

entanto, com as recentes políticas públicas voltadas à expansão da produção de gás natural,82 

esse cenário pode se alterar e a proximidade entre atividades de armazenamento de gás natural 

e CO2 devem guardar certa cautela. O CO2 injetado pode vir a se misturar ao gás natural, a 

depender da proximidade das operações de armazenamento, degradando sua qualidade e 

demandando esforços posteriores para separação de substâncias, aumentando custos envolvidos 

na sua exploração (BACHU, STEFAN, 2000).   

De forma semelhante, as reservas de petróleo podem ter sua qualidade impactada pelo 

CO2. Porém, diferentemente da atividade de armazenamento de gás natural, a produção de 

hidrocarbonetos é atividade econômica relevante ao país e a sua redução não parece ser uma 

tendência observada em um horizonte de curto e médio prazos.  

Nesse sentido, um ponto pertinente sobre a interação entre a injeção de CO2 e a produção 

de hidrocarbonetos é a profundidade dos poços de petróleo e gás operados. Se as alturas das 

áreas estivem próximas ou coincidirem, o armazenamento de CO2 será viável.  

Mas a interação entre atividades também pode ser positiva. No desenvolvimento de 

sequestro de CO2 acima ou abaixo dos reservatórios de petróleo ou de gás natural pode ser 

vantajoso aproveitar dados e informações relativos à caracterização do local, reduzindo os 

custos de capital envolvidos na fase de pesquisa e na avaliação dos locais adequados ao 

armazenamento.  

Outra possível interação se refere aos efeitos de pressão da operação de injeção, 

particularmente se vários locais forem usados para injetar CO2, em uma mesma bacia 

sedimentar. Tal ação poderia impactar adversamente outras operações de injeção, com potencial 

 

82 O Governo Federal criou o programa “Novo Mercado de Gás” visando à formação de um mercado de gás natural 

aberto, dinâmico e competitivo. Nesse contexto foi editada a Nova Lei do Gás (Lei nº 14.134, de 8 de abril de 

2021). Tais iniciativas denotam a expectativa de ampliação das atividades de exploração e comercialização de gás 

natural no Brasil.  
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de alterar a injetabilidade, tamanho e forma da pluma, com as diretrizes de monitoramento 

associadas ao processo (FORBES et al., 2008, p. 62–63).  

Além dos possíveis usos acima, os mais óbvios, existem aqueles menos conhecidos ou 

ainda não descobertos diante das tecnologias disponíveis. Um exemplo interessante trata de 

tecnologias de armazenamento de ar comprimido, que vêm sendo desenvolvidas para auxiliar 

no controle da intermitência de energia de geração eólica (ALLEN, 1985; BUDT et al., 2016).  

Os exemplos referidos não esgotam a lista de possibilidades de uso do subsolo. No 

entanto, é preciso verificar se outras operações podem ser afetadas pelo armazenamento 

permanente de CO2 e se se dará a concorrência pelo espaço no subsolo. É isso que importará 

compreender no desenvolvimento deste capítulo. Sabe-se que existe potencial real de que as 

operações de CCS interfiram ou concorram com outros usos do espaço subterrâneo e, 

consequentemente, os direitos de propriedade do subsolo devem ser clarificados (KLASS; 

WILSON, 2010, p. 379–381). 

 

6.2. Propriedade do CO2 capturado 

Na literatura jurídica sobre direitos de propriedade encontram-se poucas referências 

relacionadas à propriedade daquilo que é inserido no subsolo de forma permanente. As 

definições atuais relativas ao direito de propriedade do subsolo fazem referência aos recursos 

naturais pré-existentes no subsolo, potencialmente extraíveis, e, não sobre aquilo que se poderia 

“injetar” ou “instalar” nele.  

Entre os poucos trabalhos identificados sobre o tema, destaca-se a Tese de Doutorado 

de ROMEIRO-CONTURBIA (2014) que ressalta o fato de a Constituição Federal não 

especificar a extensão e a definição técnica do solo e do subsolo ao fazer referência à 

propriedade dos recursos minerais, tampouco se seria possível as substâncias reinjetadas 

tornarem-se propriedade da União. 

Essa insuficiência de dispositivos legais impôs, no presente, muitos desafios na 

definição dos direitos de propriedade sobre CO2, desde sua captura até o seu armazenamento 

permanente no subsolo, destacando-se especialmente aquelas relativas à distribuição ou 
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imputação de responsabilidades a cada agente em casos de vazamento, acidentes ambientais e 

outros riscos associados às etapas de CCS.  

A definição das referidas responsabilidades requer, de partida, a delimitação dos direitos 

de propriedade sobre o transporte e a armazenamento, a injeção permanente, bem como da 

possível transferência desta propriedade entre os agentes. Nessa linha a autora dá importante 

contribuição ao descrever e sistematizar diferentes cenários, identificando os agentes sobre os 

quais poderão recair tais responsabilidades. Destacam-se, a partir de ROMEIRO-CONTURBIA 

(2014, p. 126–127) os seguintes aspectos: 

I. Projetos de CCS nos quais todas as atividades (captura, transporte e 

armazenamento de CO2) são gerenciadas pelo mesmo operador, não existindo 

transferência de propriedade de CO2. Por exemplo, uma empresa de petróleo que 

captura CO2 em uma plataforma offshore, transporta e armazena o gás em uma 

formação de reservatório que foi concedida, como é o caso do Projeto CCS Pré-

Sal Lula. Outro exemplo poderia ser um operador que captura o CO2 em uma 

usina movida a carvão, transporta o gás através de caminhões-tanque próprios 

ou de caminhões-tanque de terceiros (mas a operadora ainda detém a 

propriedade de CO2 e possíveis passivos) e armazena o CO2 em formação 

geológica por seus próprios meios. 

II. Projetos de CCS nos quais nem todas as atividades (captura, transporte e 

armazenamento de CO2) são gerenciadas pelo mesmo operador, existindo uma 

transferência de propriedade de CO2. Por exemplo, uma usina a carvão que 

captura e transporta CO2, mas transfere a propriedade do CO2 para outra empresa 

que seria responsável por armazenar o CO2. A primeira empresa serviria apenas 

como fonte de CO2 para uma segunda empresa finalmente armazenar o CO2. 

III. Projetos de CCS nos quais todas as atividades (captura, transporte e 

armazenamento de CO2) são gerenciadas por diferentes operadoras, existindo 

duas transferências de propriedade de CO2. Por exemplo, uma usina termelétrica 

a carvão (ou mesmo um plano de cimento ou aço) que captura e transporta CO2 

através de caminhões-tanque ou dutos de CO2 de curta distância para um duto 

que transportará o CO2 em longas distâncias para um determinado reservatório 
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geológico. Neste caso, haveria a transferência de propriedade (a) da empresa que 

captura CO2 para a empresa concessionária responsável por transportar o CO2 

em longas distâncias com hubs de carbodutos e (b) de tal empresa de hubs para 

a empresa responsável para armazenar o CO2 em um determinado reservatório 

geológico. Esta empresa pode ser a mesma que capturou o CO2 ou outro 

diferente, mas o ato legal significativo aqui é a transferência de propriedade 

durante o processo. 

De forma a facilitar a compreensão desses cenários, ROMEIRO-CONTURBIA (2014, 

p. 127) apresenta a Figura 10 que traduz as possibilidades de definição de direitos de 

propriedade do CO2:   

Figura 10 Propriedade do CO2 ao longo da cadeia de CCS 

 

Fonte: Tradução livre de figura de Romeiro-Conturbia (2014, p. 127). 

 

São inúmeras as possibilidades de atividades e agentes envolvidos em um projeto de 

CCS - diferentes fontes estacionárias, diferentes tipos de transporte e diferentes reservatórios 

geológicos. Um reservatório geológico também poderia armazenar CO2 de diferentes projetos, 

o que pode tornar ainda mais complexa a definição das responsabilidades.  
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Nesse sentido, para promoção da segurança jurídica e previsibilidade dos riscos, é 

preciso transparência e clareza nas informações referentes às áreas com dutos para transporte e 

armazenamento de CO2. Para tanto, ROMEIRO-CONTURBIA (2014) propõe a criação de uma 

espécie de Registro Nacional de Áreas com Armazenamento Geológico de Dióxido de Carbono 

ou Cadastro Nacional de Áreas Geológicas de Carbono (CNCO2), com função de fornecer e 

disseminar informações relevantes sobre áreas que contenham infraestrutura (dutos de CO2) 

para transportar CO2 e áreas que contenham CO2 armazenado. Consoante ROMEIRO-

CONTURBIA (2014, p. 129), o registro forneceria informações sobre (tradução livre): 

(i) os dutos existentes para transportar CO2 em uma área respectiva;  

(ii) os poços existentes para armazenar CO2 em uma área respectiva; 

(iii) o limite geográfico estimado de uma área que contém CO2 armazenado; 

(iv) a quantidade de CO2 armazenada; 

(v) os planos de monitoramento para rastrear o comportamento do CO2; 

(vi) os planos contingentes com ações para remediar qualquer possível 

vazamento ou dano.  

Apesar do notável esforço de ROMEIRO-CONTURBIA (2014) em sistematizar as 

etapas e os agentes que compõem o ciclo de atividades próprias de CCS, há uma lacuna legal 

em relação à propriedade do CO2 e, consequentemente, pouco se pode afirmar sobre as questões 

relativas a esse direito em CCS. 

Tampouco pode-se fazer qualquer assunção segura sobre as responsabilidades 

decorrentes de sua captura, transporte e armazenamento, pois tal definição dependerá da 

titularidade da propriedade do CO2. Decisões políticas precisarão ser tomadas, refletindo e 

delimitando direitos em legislação específica.  

 

6.3. Direitos de propriedade do espaço poroso 

6.3.1. Definições gerais do direito de propriedade no Brasil 

A questão jurídica relacionada ao direito de propriedade é tema bastante explorado pela 

doutrina civilista brasileira. Partindo-se do conceito de propriedade encontrado na literatura 

jurídica, MIRANDA escreve que “em sentido amplíssimo, propriedade é o domínio ou qualquer 

direito patrimonial” (2012, p. 66). Já PEREIRA explica que tal definição “modifica-se ao sabor 
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das injunções econômicas, políticas, sociais e religiosas”, sendo “admitida a sobrevivência da 

propriedade privada como essencial à caracterização do regime capitalista” e que é o “direito 

real por excelência, direito subjetivo padrão, ou direito fundamental” (2006, pp. 81-89). Por sua 

vez, GONÇALVES afirma que “o direito de propriedade é o mais importante e mais completo 

dos direitos reais” (2013, p. 225) e DINIZ, que estão “girando em seu torno todos os direitos 

reais sobre coisas alheias” (2013, p. 132). 

Voltando os olhos às determinações consignadas na legislação brasileira, o art. 524 do 

Código Civil brasileiro dispõe que “a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e 

dispor de seus bens” para, ao longo de todo o Título II do seu Livro II, esmiuçar o tema 

propriedade. Vale notar que não há clara conceituação normativa desse instituto jurídico, sendo 

ele definido pela doutrina por essa caracterização – direito de usar, gozar e dispor da coisa, e 

reivindicá-la de quem injustamente a detenha (PEREIRA, 2006, p. 91). Passemos à análise de 

tais atributos. 

Primeiramente o direito de usar, isto é, o ius utendi, segundo PEREIRA (2006, p. 93): 

Consiste na faculdade de colocar a coisa a serviço do titular, sem modificação 

na sua substância. O dono a emprega no seu próprio benefício, ou no de 

terceiro. Serve-se da coisa. Mas é claro que também pode deixar de usá-la, 

guardando-a ou mantendo-a inerte. Usar não é somente extrair efeito benéfico, 

mas também ter a coisa em condições de servir. 

Já o direito de gozar (ou ius fruendi) “realiza-se essencialmente com a percepção dos 

frutos, sejam os que da coisa naturalmente advêm, como ainda os frutos civis” (PEREIRA, 

2006, p. 94). Maria Helena Diniz acrescenta que “o dono do principal sê-lo-á do acessório” 

(2013, p. 135). 

O terceiro atributo é o direito de dispor, ou seja, o ius abutendi, assim definido como: 

É a mais viva expressão dominial, pela maior largueza que espelha. Quem 

dispõe da coisa mais se revela dono do que aquele a usa ou frui (...) envolve a 

disposição material que raia pela destruição como a jurídica, isto é, o poder de 

alienar a qualquer título – doação, venda troca; quer dizer ainda consumir a 

coisa, transformá-la, alterá-la; significa ainda destruí-la, mas somente quando 

não implique procedimento antissocial (...) Envolve, ainda, o poder de gravá-

la de ônus ou submetê-la ao serviço alheio. (PEREIRA, 2006, pp. 94-95). 
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Há ainda o direito a reaver a coisa: o rei vindicatio, já que “o direito de propriedade é 

dotado, assim, de uma tutela específica, fundada no direito de sequela, esse poder de perseguir 

a coisa onde quer que ela se encontre” (GONÇALVES, 2013, p. 231). Ao reivindicar, o 

proprietário busca a sua propriedade de mãos alheias, retoma-a daquele que a possui, mas não 

é proprietário, é possuidor. 

Há ainda outras quatro características da propriedade sistematizadas na doutrina, como 

cita DINIZ (2013, p. 136–137): a exclusividade, a plenitude, a perpetuidade e a elasticidade. 

Em seguida, ao tratar do objeto da propriedade, a autora afirma que o será “tudo aquilo que dela 

não for excluído por força da lei” (DINIZ, 2013, p. 138). São essas exclusões, ou “restrições ao 

direito de propriedade”, que passaremos a analisar. 

Seguindo a tradição absolutista advinda do Direito Romano sobre a qual se assenta a 

doutrina clássica sobre propriedade, MIRANDA (2012, p. 75) afirma que “a propriedade é 

direito absoluto e tem, por isso mesmo, eficácia erga omnes”. O próprio autor, porém, trata 

posteriormente de suas restrições ao afirmar que “o domínio não é ilimitável. A lei mesma 

estabelece limitações. Nem é irrestringível. A lei contém regras dispositivas de restrição e os 

negócios jurídicos podem restringi-lo" (MIRANDA, 2012, p. 79). Ao tratar dos limites ao 

conteúdo do direito de propriedade, o autor os divide em duas espécies, limitações de categoria 

no interesse dos vizinhos e no interesse público. Tais limitações podem estar expressamente 

previstas em lei ou podem advir da análise de situações fáticas em que, na prática, verifique-se 

tais interesses. 

 Entre as limitações expressamente positivadas, a Constituição de 1988 condicionou o 

exercício do direito de propriedade à observação do princípio da função social da propriedade 

e às chamadas limitações administrativas da propriedade (SUNDFELD; SOUZA, 2005, p. 44–

45). 

A função social da propriedade encontra-se prevista no art. 5º, inciso XXIII da 

Constituição da República e no art. 1.228 do Código Civil, ao endereçar a existência da função 

social da propriedade enquanto limitação do poder dominial.  Isto é, impõe ao titular da 

propriedade o dever de exercer seu direito dentro dos limites do atendimento do interesse social. 

Segundo Caio Mário da Silva Pereira (2006, p. 85), o pressuposto de tal positivação é que os 

bens são “dados aos homens não para que deles extraiam o máximo de benefício e bem-estar 
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com sacrifício dos demais, porém, para que os utilizem na medida em que possam preencher a 

sua função social”, já que “garante a ordem pública a cada um a utilização de seus bens, nos 

misteres normais a que se destinam. Mas, em qualquer circunstância, sobrepõe-se o social ao 

individual” (PEREIRA, 2006, p. 87). Portanto, o atributo basilar do direito de propriedade – 

usar, gozar, dispor – “deve ser feito (...) dentro dos limites legais e de acordo com a função 

social da propriedade” (GONÇALVES, 2013, p. 230). 

Há ainda, em nossa Constituição, preocupação especial sobre a função social da 

propriedade do imóvel rural e urbano, que prevê “um complexo de medidas que visam a 

promover a melhor distribuição da terra, a fim de atender aos princípios da justiça social e ao 

aumento da produtividade” (PEREIRA, 2006, p. 104). Para além da questão da justiça social, 

REZEK (2011, p. 123) afirma a relevância em si da agricultura para a humanidade “a terra não 

pode mais ser considerada simplesmente um bem patrimonial”. 

A segunda condição se refere às chamadas limitações administrativas da propriedade, 

aquelas imposições de ordem pública genérica, fundadas no poder de polícia do Estado, 

decorrentes de obrigações de caráter geral impostas a proprietários indeterminados, em 

benefício do interesse geral, afetando o caráter absoluto do direito de propriedade (DI PIETRO, 

2014, p. 133). Tais limitações somente podem ser estabelecidas por meio de lei (reserva legal), 

cabendo a ato administrativo sua regulamentação. 

É importante que se diferencie a limitação administrativa aqui mencionada, cujo caráter 

é amplo e que tem por fundamento a preservação do interesse público geral, de outras limitações 

que também podem ser administrativas, impostas em caráter específico. A limitação 

administrativa aqui referida está vinculada aos seguintes pressupostos: (i) trata-se de obrigação 

de fazer ou não fazer, buscando ajustar o gozo do direito privado, sobre a propriedade, ao direito 

público. Considerando-se esse ajuste limitado à necessidade administrativa e em vista do 

interesse público; (ii) atinge os indivíduos de forma genérica; e (iii) não gera o dever de 

indenizar (BIELSA, 1965, p. 375–376). São exemplos dessas limitações aqueles comandos 

gerais de proteção ao meio ambiente, ao patrimônio público, à manutenção da tranquilidade, às 

regras previstas em planos diretores das cidades, entre outros. 

Note-se que para a maioria dos autores as limitações aqui estudadas diferenciam-se das 

desapropriações e servidões administrativas, sob o fundamento de que as primeiras são 
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genéricas, e as demais são específicas. Ou que a primeira impõe obrigação de não fazer e as 

demais de deixar de fazer. No entanto, como afirma DI PIETRO, “o critério não é absoluto; 

existem servidões administrativas que, do mesmo modo que as limitações, impõem obrigações 

negativas, como no caso da servidão de não edificar acima de determinada altura, ao redor de 

aeroportos” (2014, p. 139).  

O esforço de diferenciação destes institutos jurídicos, entre outras coisas, está 

relacionado à definição do pagamento de indenização por parte do Estado. Em tese, as 

limitações administrativas não gerariam o direito à indenização, e, nos demais casos, o Estado 

estaria obrigado a compensar o proprietário privado pela perda de seus direitos de propriedade.  

A razão para não haver indenização83, nesse caso, decorreria do fato de que o ônus é 

imposto de maneira uniforme, a muitos administrados, em benefício da sociedade. Apesar de 

este ser o entendimento geral, há, entretanto, aqueles que defendam que se tal limitação, ainda 

que genérica, implicar o esvaziamento econômico da propriedade, haverá o dever de 

indenizar84. Isto é, não basta classificar como limitação administrativa, deve-se analisar o 

impacto real de tal limitação. Nesse sentido, ARAGÃO (2011, p. 114–115) entende que “[a]s 

limitações administrativas, enquanto tais, devem apenas conformar o direito de propriedade, 

nunca suprimi-lo, total ou parcialmente”. Para o autor, se isto ocorrer, a limitação administrativa 

equipara-se materialmente à servidão, ou de desapropriação indireta, ambas indenizáveis. 

Portanto, “[a]s consequências indenizatórias dessas limitações administrativas que adentram no 

núcleo essencial dos direitos podem ser vistas sob o ângulo das desapropriações indiretas, ou 

da responsabilidade civil objetiva do Estado”.  

O direito de propriedade no sistema jurídico brasileiro é essencialmente condicionado 

por razões de interesse público. Sejam tais condicionamentos oriundos do princípio da função 

social da propriedade, sejam decorrentes das limitações administrativas, o exercício dos direitos 

do privado poderá ser suprimido, restrito ou limitado. A depender do nível de limitação e de 

seus impactos no uso e gozo do direito de propriedade, ao particular caberá ou não o direito de 

 

83 O STJ tem adotado entendimento no sentido de ser indevida tal indenização em favor de proprietários de terrenos 

atingidos por atos administrativos que limitam a propriedade. Ver: REsp 1.168.632-SP. 
84 Nesse sentido ver: HEINEN, Juliano. Limitações administrativas e o conteúdo econômico da propriedade: uma 

“desapropriação à brasileira. Revista de Direito Administrativo - RDA, ano 15, n. 260, p. página inicial-página 

final, maio/ ago. 2012. Disponível em:  https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/125/320/2914. Acesso 

em: 18 jul. 2021.  
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receber uma indenização. Estes pressupostos, portanto, devem orientar a governança dos 

direitos de propriedade relacionados à utilização do espaço poroso, assim como os impactos do 

gozo destes direitos com propriedades vizinhas, além de, claro, estar alinhados à função social 

e ao interesse público. 

 

6.3.2. Os limites físicos do exercício dos direitos de propriedade  

Entendidos os pressupostos do direito de propriedade no Brasil, cumpre tentar delimitar 

a extensão dos direitos do superficiário para verificar se o espaço poroso localizado no subsolo 

pode ser a ele atribuído.  

No Direito Privado brasileiro clássico, o proprietário do solo possuía (note-se o tempo 

verbal propositado) tudo o que está acima deste até os céus, e tudo o que está abaixo dele, até 

o inferno (usque ad inferos e usque ad coelos), não havendo limitação nesse sentido. Na época, 

no máximo havia a percepção de que “outrem pode utilizá-lo desde que a tal profundidade ou 

a tal altura que o proprietário não tenha interesse em proibi-lo” (PONTES DE MIRANDA, 

1955, p. 79), o que, de alguma forma, subsiste até hoje na forma de que “a extensão do espaço 

aéreo e do subsolo se delimita pela utilidade que ao proprietário pode proporcionar” 

(GONÇALVES, 2013, p. 247). 

Com o passar do tempo, a alteração dos usos do solo, do espaço aéreo, com o advento 

dos aviões, e do subsolo, com crescimento histórico da relevância econômica e geopolítica de 

minérios e hidrocarbonetos, o princípio absolutista de propriedade sofreu transformações e 

ganhou contornos bastante diversos nos diferentes sistemas jurídicos do globo. Assim, a 

fórmula tornou-se inapropriada e acabou por ser superada. As legislações por todo mundo 

passaram a colocar limites também verticais ao alcance dos direitos de propriedade do 

superficiário.  

Apesar das transformações nos limites dos direitos de propriedade, sua definição ainda 

varia mais ou menos em torno do seguinte questionamento: entre a distância mais alta no céu e 

a mais profunda no subsolo, qual a extensão dos direitos de propriedade do proprietário de 

determinada superfície? 
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Na legislação brasileira, o Código Civil85 é a norma que impõe, ainda que de forma geral, 

os parâmetros para delimitação da extensão física da propriedade. Em seu artigo 1.229, para 

definir a extensão dos direitos de propriedade de determinada área, fala em altura e propriedade 

útil. Vejamos:  

Art. 1.229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo 

correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo 

o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma 

altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse legítimo em impedi-

las. 

Da leitura do dispositivo acima transcrito observa-se que a legislação limitou a extensão 

vertical dos direitos de propriedade, tendo adotado como baliza o critério de utilidade.  Nesse 

sentido, MALUF bem aponta: 

o proprietário não pode utilizar o subsolo senão até onde lhe é possível, não 

havendo desse limite para adiante nenhum direito, precisamente porque não 

há interesse algum” concluindo que “ao proprietário do solo não é lícito 

proibir qualquer trabalho no subsolo sob pretexto de ser o dono do terreno, a 

não ser que seja feito dentro dos limites que lhe asseguram a propriedade do 

subsolo, vale dizer, no perímetro urbano denominado pelo seu interesse 

razoável e fundado (MALUF, 2005, p. 113) 

Partindo-se desta lógica, o proprietário tem direito sobre as projeções verticais de sua 

propriedade, ao espaço aéreo e ao subsolo, nos limites do exercício de sua utilidade. Não 

poderia se opor aos trabalhos realizados por terceiros, desde que a altura ou a profundidade da 

intervenção não prejudiquem seus interesses. Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou:  

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TIRANTES. LOCALIZAÇÃO NO 

SUBSOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO OU DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE. 

1. O art. 1.229 do Código Civil, ao regular o direito de propriedade, ampara-

se especificamente no critério de utilidade da coisa por seu titular. 

2. A titularidade do proprietário sobre o imóvel não é plena, estando satisfeita 

e completa apenas em relação ao espaço físico sobre o qual emprega efetivo 

exercício sobre a coisa. 

 

85 Esta limitação vertical já estava prevista no Código Civil de 1916, em seu artigo 526: “Código Civil de 1916: 

“Art. 526. A propriedade do solo abrange a do que lhe está superior e inferior em toda a altura e em toda a 

profundidade, úteis ao seu exercício, não podendo, todavia, o proprietário opor-se a trabalhos que sejam 

empreendidos a uma altura” 
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3. Não tem o proprietário do imóvel o legítimo interesse em impedir a 

utilização do subsolo onde estão localizados os tirantes que se pretende 

remover, pois sobre referido espaço não exerce ou demonstra quaisquer 

utilidades. 

4. Recurso especial provido para se restabelecer a sentença de primeiro grau. 

(REsp 1256825/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015) 

Mas quais os parâmetros concretos para delimitação das alturas ou profundidades que 

prejudicam a utilidade ou interesse legítimo do proprietário de determinada área? 

Os parâmetros para determinar a extensão dessa projeção podem variar, a depender da 

serventia atribuída a determinado terreno. Por exemplo, em uma área urbana de uma grande 

capital, onde prédios mais altos são construídos, tanto a altura utilizada, em razão do maior 

número de andares, quanto a profundidade, em razão da necessidade de construção de uma 

fundação mais robusta, serão maiores se comparados aos de uma casa residencial térrea. Com 

tal exemplo quer-se demostrar que a utilidade pode variar muito, prejudicando a definição de 

um único parâmetro objetivo.  

Na hipótese de inexistência de um parâmetro objetivo, baseado na identificação de 

cumprimento de requisitos, não se quer dizer que há um lugar para completa intolerância de 

uso dos espaços acima e abaixo de determinada área por terceiros. Mesmo diante da dificuldade 

de conceituação concreta da utilidade ou do interesse legítimo, isto não significa que a definição 

desses limites à projeção vertical da propriedade fique a cargo absoluto do proprietário. Para 

SUNDFELD e PAGANI, o que se depreende do Código Civil em síntese é que  “[s]e atividades 

realizadas por terceiros no subsolo ou no espaço aéreo do imóvel, no interesse da sociedade, 

não repercutirem de maneira anormal sobre o exercício da propriedade, deve o proprietário 

tolerá-las” (2005, p. 48). 

Um exemplo interessante sobre a importância da limitação dos direitos de propriedade 

e largamente encontrado na doutrina brasileira civilista é a utilização do subsolo para passagem 

de esgotos e cabos públicos, ou mesmo a passagem de metrô. Neste sentido, Washington de 

Barros Monteiro ensina:  

De conformidade, portanto, com o art. 1.229, o proprietário do imóvel tem 

direito não só à respectiva superfície como ao espaço aéreo e ao subsolo 

correspondentes. Mas a propriedade também é fato econômico, de modo que 

a extensão do espaço aéreo e do subsolo se delimita pela utilidade que ao 
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proprietário pode proporcionar. Igualmente, a este não assiste o direito de 

impugnar a realização de trabalhos que se efetuem a uma altura ou a uma 

profundidade tais, que não tenha interesse em impedi-los. Aqui intervém o 

interesse social a cercear a propriedade. No Rio de Janeiro, por exemplo, o 

proprietário não poderia opor-se à passagem dos cabos empregados na tração 

do bonde aéreo do Pão de Açúcar, devido à sua grande altura. Em São Paulo, 

igualmente, não assistiria ao proprietário direito de contestar a perfuração do 

subsolo para instalação do metrô (MONTEIRO, 2003, p. 89). 

De forma alinhada ao entendimento exposto, DINIZ trata do exemplo da perfuração de 

metrô: 

O titular da propriedade imobiliária não poderá impedir que perfurem o 

subsolo, para instalação de metrô, por exemplo, nem obstar a efetivação de 

obras que se efetuem a uma determinada profundidade que não causem risco 

para a sua incolumidade, principalmente quando feitas em benefício do 

interesse social (DINIZ, 2003, p. 790). 

Da construção da teoria em torno da limitação dos direitos de propriedade, embora não 

seja possível definir um parâmetro objetivo capaz de definir a “utilidade” prevista no art. 1.229 

do Código Civil, algumas conclusões podem ser depreendidas. O direito de propriedade não é 

absoluto. Não sendo absoluto, embora o direito de propriedade do solo abranja uma projeção 

vertical, ou seja, para cima e para baixo, tal projeção é limitada. Em sendo limitada, o 

proprietário do solo deve tolerar atividades de terceiros no seu subsolo, desde que não impactem 

diretamente e de forma prejudicial o exercício do direito do proprietário do solo. 

Aplicando-se tal lógica às atividades de armazenamento de CO2, é razoável afirmar que 

dada a profundidade média em que o sequestro de CO2 efetivamente ocorra, a princípio, a 

atividade de injeção não limita ou prejudica - necessariamente - os direitos de propriedade do 

superficiário. Para que tais atividades sejam limitadas com fundamento no prejuízo da utilidade 

prevista no art. 1.229 do Código Civil, o proprietário da superfície deve indicar os potenciais 

impactos, de modo a justificar a legítima restrição da utilização do subsolo.  

Não há necessidade de o proprietário da área de superfície, localizada acima de área 

subterrânea, com potencial para armazenamento de CO2, tenha interesse legítimo de fazer uso 

do espaço poroso ou que tal possibilidade lhe seja útil. Por outro lado, também pode haver a 

possibilidade de que o superficiário tenha inequívoco interesse de realizar o armazenamento, 

não, seria o caso, por exemplo, de pessoa jurídica cujo objeto social é a operação de CO2, ou 

mesmo fontes estacionárias, como mencionado no Tópico 3.1.1. que desejam implementar uma 
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operação 100% integrada de CO2. Neste caso, não haveria dúvidas da extensão da utilidade da 

superfície.  

 

6.3.3. Direitos de propriedade do solo versus propriedade dos recursos naturais 

encontrados no subsolo brasileiro 

Compreendidos os limites do direito de propriedade do superficiário, tendo sido 

concluído que os direitos de propriedade deste não se estendem ilimitadamente em uma 

projeção vertical, ao subsolo e ao céu, a identificação do proprietário de determinada área na 

superfície não é suficiente para determinar quem é o proprietário de toda a área abaixo da 

superfície. Ao contrário, os elementos estudados até aqui levarão à conclusão de que o 

superficiário não é, necessariamente, o detentor de toda a área abaixo do seu terreno. Que será 

preciso haver comprovada utilidade da projeção vertical. Em outras palavras, a construção 

jurídica realizada até este ponto não foi suficiente para afirmar que o espaço poroso localizado 

no subsolo se confunde com a propriedade da superfície. Segundo tal a lógica, esta afirmação 

só seria verdadeira se o superficiário tivesse a intenção inequívoca de utilizar o subsolo para 

alguma finalidade específica.  

Nesta altura deseja-se deslindar um aspecto além. Ora, se o superficiário se torna um 

operador de armazenamento geológico, o que não permitirá dúvidas sobre a utilidade do subsolo 

para ele, poder-se-ia então inferir que o subsolo é de sua propriedade.  

O próximo passo da presente investigação é, pois, analisar se o sistema jurídico 

brasileiro define regra específica capaz de determinar a titularidade do subsolo brasileiro.  

Se cotejarmos as políticas de exploração do subsolo e dos recursos minerais no Brasil, 

distinguiremos nitidamente três fases. Essa diferenciação permitirá um melhor entendimento 

sobre o regime de exploração e propriedade atual dos recursos naturais e como tal regime foi 

sendo erigido nas últimas décadas, evoluindo de acordo com a importância e valor econômico 

dos recursos encontrados no subsolo. 

A primeira fase, chamada regalista, subsistiu nos períodos colonial e imperial. A Coroa 

– antes lusitana e depois brasileira – era a responsável por explorar os recursos minerais, dos 
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metais preciosos do século XVIII até o petróleo de final do XIX; houve também, no fim dessa 

fase, casos de concessões da exploração mineral e petroleira a estrangeiros, em espaços 

geográficos muito específicos e sob condições minuciosas (MEDEIROS COSTA; ARLOTA, 

2017, p. 210). Vale notar que a exploração de recursos minerais foi uma das principais razões 

para o estabelecimento colonial dos portugueses no Brasil (HOLANDA, SERGIO BUARQUE 

DE, 1985). 

De acordo com BERCOVICI, com a edição da Constituição Republicana de 1891, foi 

rompido o sistema de propriedade do subsolo até então vigente no Brasil, passando a atribuir 

ao proprietário do solo também a propriedade do subsolo, incluindo as minas e jazidas86 

(BERCOVICI, 2011, p. 68–69). Foi inaugurada, portanto, a segunda fase, chamada de acessão 

ou fundiária, que durou até a Primeira República, marcada pela absorção estatal dos princípios 

do laissez faire, deixando inteiramente a cargo do particular a exploração de minérios, também 

outorgando concessões a estrangeiros (MEDEIROS COSTA; ARLOTA, 2017, p. 210). Nessa 

época não havia uma percepção do petróleo como instrumento estratégico nacional – mesmo, 

inclusive, pela ausência da descoberta de grandes jazidas brasileiras. 

Foi só no final dos anos 30, do governo provisório de Vargas ao Estado Novo, que 

decorreu a última e terceira fase, de exploração dominial. O intervencionismo varguista fez com 

que se criassem o Conselho Nacional de Petróleo (CNP) e o Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), que, impulsionados pelas descobertas de novas reservas de 

hidrocarbonetos e pelo forte nacionalismo venezuelano e mexicano, limitaram a possibilidade 

de exploração a brasileiros (MEDEIROS COSTA; ARLOTA, 2017, p. 213). 

Entrementes, no Direito Internacional assistiam-se a conflitos entre países que sediavam 

reservas naturais e as empresas estrangeiras que possuíam vantagens contratuais muito 

desproporcionais em relação aos primeiros. Para mediar tais conflitos, as resoluções das Nações 

Unidas – sobretudo a de nº 1.803, de 1962 – “foram enfáticas em reforçar o princípio da 

 

86 Art. 72, §17 da Constituição de 1891: “Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 

seguintes: § 17 - O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. As minas pertencem aos proprietários do solo, 

salvas as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de indústria. 
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soberania dos Estados sobre seus recursos naturais” (TORQUATO-FERNANDES, 2013, p. 

14). Declara a referida diretiva: 

1. O direito dos povos e das nações à soberania permanente sobre suas 

riquezas e recursos naturais deve ser exercido com interesse do 

desenvolvimento nacional e bem-estar do povo do respectivo Estado; 

2. A exploração, o desenvolvimento e a disposição de tais recursos, assim 

como a importação de capital estrangeiro para efetivá-los, deverão estar em 

conformidade com as regras e condições que estes povos e nações livremente 

considerem necessários ou desejáveis para autorizar, limitar ou proibir tais 

atividades (NAÇÕES UNIDAS, 1962). 

No Brasil, a política de estado nacional buscou viabilizar o aproveitamento das riquezas 

do subsolo brasileiro. Para tanto, além das alterações em termos de organização administrativa, 

o governo provisório implementou uma série de medidas, destacando-se entre elas a edição de 

decretos, suspensão de atos que implicassem a alienação ou oneração de jazidas minerais, a 

edição do Código de Minas de 1934 e a edição da Constituição de 1934 (BERCOVICI, 2011, 

p. 91–94). 

O Código de Minas de 1934 (Decreto nº 24.642, de 10 de julho de 1934), em seu artigo 

4º87, separa a propriedade do solo da propriedade do subsolo. Tal distinção foi definitivamente 

consolidada na Constituição de 1934 que dispunha em seu art. 118 que “as minas e demais 

riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água, constituem propriedade distinta da do solo 

para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial”. 

Com algumas diferenças entre os textos constitucionais, a separação da propriedade do 

solo e das riquezas encontradas no subsolo foi mantida até os dias de hoje, conforme dispõe a 

Constituição Federal 1988:  

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os 

potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, 

para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida 

ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 

 

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 

potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados 

mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por 

 

87 Ipsis literis: “Art. 4º A jazida é bem immovel e tida como cousa distincta e não integrante do solo em que está 

encravada. Assim a propriedade da superficie abrangerá a do subsolo na forma do direito comumm, exceptuadas, 

porém, as substancias mineraes ou fosseis uteis á indústria”. 
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brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede 

e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições 

específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira 

ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 

 

§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da 

lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. 

 

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as 

autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou 

transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. 

 

§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do 

potencial de energia renovável de capacidade reduzida. 

Além de separar a propriedade do solo das riquezas encontradas no subsolo, a 

Constituição Federal de 1988 estabelece expressamente que os recursos minerais, petróleo e os 

potenciais de energia hidráulica como bens da União: 

Art. 20. São bens da União: 

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações 

e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação 

ambiental, definidas em lei; 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou 

se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais; 

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as 

praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que 

contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço 

público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005) 

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 

exclusiva; 

VI - o mar territorial; 

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

VIII - os potenciais de energia hidráulica; 

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-

históricos; 

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás 

natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de 

outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa 

exploração.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019) 
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Para além da propriedade em si, a Constituição Federal determina, em seu art. 177, que 

a pesquisa e a lavra de hidrocarbonetos e de gás natural são monopólio da União, conforme 

MEDEIROS COSTA e ARLOTA (2017, p. 215) bem explicam: 

(...) o regime de monopólio do petróleo e gás natural previstos no art. 177 da 

Constituição visam à proteção de segurança nacional. Esta tutela justifica a 

atuação do Estado como agente econômico. Assim, além de deixar em aberto 

mecanismo de intervenção direta, proporciona por meio de uma interpretação 

sistemática o compromisso de o Poder Público instaurar políticas com vistas 

a tornar efetivo direitos sociais constantes ao longo da constituição. (...) pode-

se dizer que o legislador constituinte alçou a tentativa de um modelo de bem-

estar social e de um Estado intervencionista.  

É importante frisar que o desenrolar da questão da propriedade dos recursos minerais 

observado ao longo das décadas vai muito além da mera discussão da extensão da propriedade 

do superficiário, de sua separação do solo e da definição de quem detém a propriedade. Estes 

eram apenas meios para um fim: garantia de soberania nacional e econômica.  

Assim, como se sabe, os embates políticos e jurídicos enfrentados tiveram como foco a 

definição do controle nacional sobre recursos naturais estratégicos, especialmente de recursos 

minerais e petróleo, e pela permissão do capital estrangeiro no país. Mais do que isso, os anos 

90 trouxeram grandes transformações na ordem econômica brasileira e, com isso, algumas 

inclusões normativas passaram a permitir que, dentro de certas condições legalmente 

estabelecidas, a União contratasse empresas privadas na realização daquelas atividades 

monopolizadas. 

Apesar de relevantes as demais discussões que giraram em torno dos limites de 

exploração de petróleo pelo capital estrangeiro, para os fins deste trabalho importa compreender 

que os debates e os esforços na elaboração do texto da Constituição de 1988 estavam focados 

primordialmente na atribuição dos direitos de propriedade e de exploração dos recursos naturais 

encontrados no subsolo (especialmente petróleo e recursos minerais) à União, porque sua 

exploração estava diretamente ligada à soberania econômica e nacional.  

Embora importante, o excessivo foco dado ao tratamento da propriedade de tais recursos 

acabou prejudicando os esforços em definir de forma clara e inequívoca a definição da 

propriedade do subsolo como um todo. Tal omissão fez com que a doutrina jurídica brasileira 
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tenha opiniões dissonantes em relação à extensão dos direitos de propriedade da União sobre o 

subsolo.  

Alguns autores afirmam de forma peremptória que o constituinte, ao fazer referência 

apenas aos recursos minerais, definiu que a propriedade do subsolo, por si só, não é da União, 

que detém tão somente os recursos naturais pré-determinados. Esse é, por exemplo, o 

entendimento exposto por SCAFF: 

Será o subsolo brasileiro estatizado? É inegável que ‘as jazidas, em lavra ou 

não, e mais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 

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

e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto 

da lavra’, conforme texto expresso do caput do art. 176 da CF. Essa norma 

não declara que todo o subsolo pátrio é da União. Uma leitura atenta 

demonstrará que o critério geral é que os recursos minerais e potenciais de 

energia hidráulica, quando utilizados para exploração ou aproveitamento, se 

destacarão da propriedade e pertencerão à União, estejam no solo ou no 

subsolo. Portando, são bens (públicos) da União, os potenciais de energia 

hidráulica (art. 20, VIII, da CF), os recursos minerais (art. 20, IX, da CF) bem 

como o petróleo (que, dentre outros, pode ser enquadrado no inciso I do art. 

20, da CF), estejam eles no solo, no subsolo, na plataforma continental, na 

zona econômica exclusiva (art. 20, V, da CF) ou no mar territorial ( art. 20, 

VI, da CF); (SCAFF, 2015, p. 57). 

De forma semelhante, ao tratar de bens da União, MARQUES NETO afirma:  

Os recursos naturais do subsolo, da plataforma continental e da zona 

econômica exclusiva podem ser agrupados por cuidarem todos de hipótese de 

discriminação, ou seja, por se tratarem de bens público de riquezas separadas 

do domínio do bem imóvel onde elas estão depositadas. No caso de recursos 

naturais do subsolo, tais bens podem estar sob bens públicos ou privados. (...) 

o domínio da União está se referindo não aos bens imóveis propriamente, mas 

ao aos recursos naturais (porquanto os minerais do subsolo não deixam de sê-

lo existentes em cada um destes sítios. (MARQUES NETO, 2014, p. 140–

141) 

Por outro lado, autores como BERCOVICI entendem de forma diametralmente oposta. 

Vejamos:  

O Controle nacional sobre os recursos naturais estratégicos, particularmente 

os recursos minerais e o petróleo, também é decorrente da ideia de soberania 

econômica. A disputa sobre a manutenção da nacionalização do subsolo ou o 

favorecimento ao capital estrangeiro no setor de mineração foi intensa durante 

a Assembleia Nacional Constituinte. A distribuição do livro organizado por 

Francisco Rego Chaves Fernandes, Quem é Quem no Subsolo Brasileiro, aos 
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constituintes contribui para favorecer as teses de manutenção da 

nacionalização o subsolo e dos recursos minerais. (...) A Constituição de 1988, 

ao determinar que a propriedade do subsolo e dos bens minerais é da União 

(artigos 20, IX e 176, caput) consagra o processo de nacionalização do subsolo 

iniciado em 1934. (2011, p. 224–225) 

Tendo em vista as possíveis interpretações encontradas na doutrina jurídica brasileira, 

um recurso válido a orientar a interpretação do texto constitucional é beber na fonte das 

discussões que deram origem ao texto da constituição vigente.  Isto porque, como já bem 

afirmou o então Ministro Eros Grau88, “a interpretação constitucional, no nível linguístico, é 

interpretação semântica, voltando-se à determinação do significado das palavras e expressões 

contidas no texto da Constituição” para então ressaltar que tal interpretação é “condicionada 

pelo contexto, na medida em que se opera em condições sociais historicamente caracterizadas. 

A interpretação da Constituição não é para ser procedida à margem da realidade, sem que se 

compreenda como elemento da norma resultante da interpretação”.   

Portanto, para entender a realidade em que os dispositivos constitucionais foram 

elaborados, analisamos os debates havidos e registrados no Diário da Assembleia Constituinte 

que deu origem à Constituição Federal em vigor. O referido documento, disponibilizado pelo 

Senado Federal junto com outros importantes documentos relacionados ao processo de 

elaboração e aprovação do texto da Constituição Federal 1988, consolida a transcrição das 

reuniões da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade 

do Subsolo e da Atividade Econômica. Ao todo, o diário registra 16 reuniões, realizadas entre 

07 de abril e 24 de maio de 1987. 

Da leitura dos registros das transcrições da subcomissão, o primeiro aspecto digno de 

nota é o contexto. Os debates da propriedade do subsolo foram orientados por preocupações 

relacionadas às atividades econômicas estratégicas e desenvolvidas no Brasil daquela época: a 

mineração e o petróleo. As inquietações dos membros da constituinte giravam em torno da 

necessidade de priorizar o fomento da exploração de minério e petróleo, sem que se tivesse 

investimentos e recursos para tanto. Ao mesmo tempo havia forte preocupação da parte dos 

 

88 Voto apresentado na ADI. 3.366/DF. Págs.351-352. Decisão Publicada na Ata nº 06 de 16/03/2005. 
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constituintes em relação à entrada de capital estrangeiro; à exploração dos recursos naturais não 

renováveis; e à soberania nacional.  

Isso se verifica de forma clara por três componentes. Primeiro ao analisar a composição 

da comissão, destacando-se: Ozires da Silva, presidente da Petrobrás; Barbosa Lima Sobrinho 

representante dos funcionários da Petrobrás, João Marinho Nunes, presidente do Instituto 

Brasileiro de Mineração - IBRAM; Vanderlino Teixeira de Carvalho, presidente da 

Coordenação Nacional dos Geólogos - CONAGE; Elmer Prata Salomão, presidente da 

Sociedade Brasileira de Geologia; e o Almirante Gama e Silva. Não estiveram presentes outros 

segmentos da sociedade civil e academia, fato muito criticado pelas Constituintes Beth Azize e 

Raquel Cândido.  

O outro fator a ser considerado para o debate era a falta de conhecimento sobre o subsolo 

brasileiro naquele momento. Isso ficou evidente nas falas do presidente da CONAGE e do 

presidente da Sociedade Brasileira de Geologia, que afirmaram ter havido investimentos do 

regime militar em pesquisas do subsolo.  

Um outro tema que acabou influenciando o debate dos direitos de propriedade do 

subsolo foi a participação do Estado e das multinacionais estrangeiras na ordem econômica. 

Pouco se questionou se a União deveria ou não ser considerada proprietária do subsolo, mas 

apenas se a União deveria ter o monopólio das atividades a ele relacionadas.  

A favor da participação de multinacionais falaram o presidente da Petrobrás e o 

presidente do IBRAM. O expoente da Petrobrás defendeu que a prática do contrato de risco 

fosse regulamentada por Lei Ordinária para que fosse passível de mudanças conforme as 

conveniências futuras. Esse tipo de contrato era praticado desde 1975 e permitia a exploração 

por multinacionais de áreas consideradas de baixa prioridade, mas garantiria a propriedade 

exclusiva da União sobre todo óleo e gás encontrado, além da empresa renunciar a quaisquer 

direitos sobre outros minerais por ela eventualmente descobertos no curso de seus trabalhos. O 

motivo para essa permissão de entrada do capital estrangeiro estava relacionado ao fato de que 

a União não tinha recursos financeiros para explorar os recursos minerais e petróleo sozinha. 

Em sentido diverso, o Constituinte Gabriel Guerreiro entendia não haver benefícios em 

tais contratos, defendendo o monopólio da Petrobrás sobre a atividade, e que tais contratos 
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serviam para as multinacionais terem acesso a informações sobre o subsolo brasileiro. O mesmo 

pensamento foi expresso pela Constituinte Raquel Cândido.  

Mais do que isso, os contratos de risco foram duramente criticados pelo expoente 

Jornalista e advogado Barbosa Lima Sobrinho, representante dos funcionários da Petrobrás. Ele 

afirmou que os técnicos da empresa não teriam acesso às áreas da feita, reservadas para 

exploração de multinacionais, não conseguindo, portanto, acompanhar informações obtidas 

sobre o subsolo por essas empresas.  Discutia-se, na ocasião, sobre a percepção de que a 

celebração de tais contratos constituía na entrega das reservas futuras do país para empresas 

estrangeiras que decidiriam de acordo com as suas prioridades.  

Por sua vez, João Marinho Nunes, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração 

(IBRAM), afirmou que almejava uma Constituição com regras que permitissem investimentos 

no setor minerário, fossem eles públicos ou privados. Defendeu, assim, que os novos 

dispositivos deveriam evitar qualquer restrição ao investimento de capital de risco e aporte de 

novas tecnologias, mas que se mantivessem os dispositivos já consolidados nas constituições 

anteriores, especificamente sobre mineração.  

Vale notar que o referido constituinte foi o primeiro membro a diferenciar solo de 

subsolo, ao indicar que as áreas concedidas para a exploração mineral diziam respeito ao 

subsolo, fazendo surgir o debate sobre sua propriedade. 

Na ocasião, o Constituinte Gabriel Guerreiro levantou a questão sobre a propriedade do 

subsolo, afirmando que a Constituição deveria ser clara quanto à propriedade da União sobre o 

subsolo: 

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO: – Em termos de princípio 

V. S.ª colocou o controle do Estado sobre a legislação e acerca disso, temos 

discordância; o direito de propriedade da Nação me parece um ponto passivo; 

parece-me que não podemos abrir mão de deixar, na Constituição, que o 

subsolo pertence à Nação, e é direito inalienável e imprescritível. Não se deve 

mais permitir que a Constituição fique em aberto, sem dizer de quem é o 

subsolo. Apesar de dizer que é uma propriedade distinta do solo, não se diz 

que é efetivamente uma propriedade do País”. 

Constituinte João Marinho Nunes: - “Sr. Constituinte Gabriel Guerreiro, 

estamos inteiramente de acordo em que o subsolo seja propriedade da Nação, 

e que isto não possa ser alienado, nem através de um texto constitucional. E 

cabe a esta Nação, através da União, deliberar como deve ser feita a 
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exploração desse subsolo. Estamos inteiramente de acordo com esta sua 

premissa”. 

Por sua vez, João Marinho demonstrou concordar quanto à propriedade da União sobre 

o subsolo ao se manifestar na ocasião:  

O SR. JOÃO MARINHO NUNES: – Sr. Constituinte Gabriel Guerreiro, 

estamos inteiramente de acordo em que o subsolo seja propriedade da Nação, 

e que isto não possa ser alienado, nem através de um texto constitucional. E 

cabe a esta Nação, através da União, deliberar como deve ser feita a 

exploração desse subsolo. Estamos inteiramente de acordo com esta sua 

premissa. 

Outra manifestação a ser destacada é a do Constituinte Vanderlino Teixeira de Carvalho, 

presidente da Coordenação Nacional dos Geólogos, CONAGE. Ele defendeu que o bem mineral 

deveria ser considerado uma posse inalienável e imprescindível da Nação, mas que isso não 

ocorreria naquela época. Afirmou que não havia soberania nacional sobre os recursos naturais, 

pois como isto não estava previsto na Constituição e demais legislações da época, as 

multinacionais obtinham as concessões na Justiça ao comprovar que cumpriram com todos os 

requisitos legais, mesmo que isso fosse contra o interesse público. Defendeu o monopólio da 

Petrobrás, mas foi contra os contratos de risco alegando que a empresa não teria como controlá-

los. 

O Constituinte Gabriel Guerreiro perguntou a opinião do Constituinte Vanderlino 

Teixeira de Carvalho sobre a questão do conhecimento do subsolo, que considerou 

absolutamente fundamental e estratégica. Afirmou que não era possível estabelecer nenhuma 

legislação sobre o futuro mineral do Brasil com conhecimento geológico e de superfície neste 

País precário em termos de conhecimento aprofundado do subsolo, ao que o expoente 

respondeu que o governo militar não havia promovido o conhecimento do subsolo, mas que 

isso era uma questão política e não uma matéria constitucional. 

A fala foi logo em seguida confirmada por Elmer Prata Salomão, Presidente da 

Sociedade Brasileira de Geologia, que afirmou que por 10 anos foram interrompidas pesquisas 

geológicas no país e que por isso não há conhecimento sobre o subsolo brasileiro.  
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Nesse sentido, Gabriel Guerreiro pontuou que propunha a propriedade do subsolo da 

União; a garantia de participação da União, a administração dos bens minerais pela União; a 

questão do monopólio, não só a do petróleo, mas também a do urânio e de outros radioativos. 

Por fim, o Almirante Gama e Silva se manifestou no sentido de definir os bens do 

subsolo como “aqueles sem os quais nada se faz na época atual que, mais adiante, será 

identificada como a ‘Idade dos Materiais”. Ele foi o único a não vincular a importância do 

subsolo só às atividades praticadas naquele momento, mas vislumbrando um leque de 

oportunidades ainda por serem descobertas. Para o Almirante, a importância do subsolo não se 

deve somente às substâncias que ele contém, mas às condicionantes para o seu aproveitamento, 

entre elas, que os recursos do subsolo só devem ser explorados em condições de máximo 

rendimento para a economia do país onde jazem. Para o Almirante, o ponto mais polêmico era 

a participação estrangeira na exploração e transformação dos materiais existentes no subsolo de 

cada Estado. 

Entendidas as preocupações centrais da leitura das discussões havidas na constituinte, 

tentamos identificar se foram registradas discussões ou discordâncias claras sobre o titular da 

propriedade do subsolo. Nesse sentido, o que se nota é que não houve discussão sobre a União 

ser proprietária do subsolo de modo geral, mas sim das riquezas nele contidas. Também há a 

impressão de que a propriedade do subsolo pela União era tema já pacificado, mesmo que não 

legislado, ou que o simples tema da propriedade em si não despertasse interesse na maioria dos 

Constituintes.  

O relator do projeto, o Constituinte Virgildásio de Senna, indicado pelo MDB em acordo 

com o presidente da Subcomissão Delfim Netto, levou em consideração o potencial do subsolo 

ao redigir a redação inicial do projeto, mas não se referiu ao subsolo em si: 

Art. 6A14. Os recursos minerais e os potenciais de energia, renováveis ou não 

renováveis, constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de 

exploração ou aproveitamento industrial e pertencem à União.  

 

Art. 6A16. O aproveitamento dos potenciais de energia, renováveis e não 

renováveis, e dos recursos hídricos, bem como a pesquisa e a lavra dos 

recursos minerais, dependem de autorização ou concessão do Poder Público e 

somente serão autorizados ou concedidos, na forma da lei. 

(Proposta inicial) 
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Entre as suas motivações, o relator justificou que atribuir “à União a propriedade do 

subsolo tem como objetivo não apenas garantir uma exploração mais harmoniosa e articulada 

dos recursos naturais, mas, sobretudo, assegurar o controle e a autonomia do país sobre tais 

recursos”. Com isso, a exploração e aproveitamento dos recursos naturais se dariam através de 

concessão a brasileiros ou a empresas nacionais e por tempo determinado. 

O Constituinte Gabriel Guerreiro propôs que a diferença entre solo e o subsolo fosse 

incluída constitucionalmente, e  que se previsse que ambos seriam de propriedade da União. 

Posteriormente, seria decidido de que forma a União concederia a exploração dessas áreas. Essa 

proposição não foi adiante. 

Outro ponto colocado pelo Constituinte Gilson Machado é que o artigo colocaria sobre 

domínio do Estado todo o serviço energético, renovável ou não, ao que a Constituinte Raquel 

Cândido respondeu que o dispositivo apenas queria garantir a soberania nacional sobre essas 

riquezas e não que o Estado as fosse tomar para si. O relator encaminhou à votação afirmando 

se tratar da propriedade da União e não do monopólio desta sobre estes recursos, sinalizando 

para a importância da energia do cenário mundial. 

Vale aqui notar que o artigo acima transcrito foi suprimido do projeto por 15 votos 

contrários e 8 a favor89, e alterado na redação final pela Emenda n° 68, do Constituinte Irapuan 

Costa Júnior: 

Dê-se ao art. 6A 14, a seguinte redação: 

"As jazidas, as minas, e demais recursos minerais, os potenciais de energia 

hidráulica, e as reservas de águas subterrâneas constituem propriedade distinta 

da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento industrial, e 

pertencem à União.” 

Sobre esta Emenda, o Relator Virgildásio afirmou que a alteração era restritiva 

e que não assegurava, como opção futura, também, os potenciais das fontes 

de energia não renováveis. Ele afirma que a Emenda limitava a questão às 

fontes de energia conhecidas à época. A Emenda foi aprovada por aprovado 

por 16 votos a 290.  

 

89 Votaram sim: Beth Azize, Gabriel Guerreiro, Hélio Duque, Ismael Wanderley, Luiz Salomão, Raquel Cândido, 

Virgildásio de Senna, Vladimir Palmeira. Votaram "Não" os Constituintes: Afif Domingos, Albano Franco, 

Antônio Carlos Franco, Antônio Ueno, Delfim Netto, Gil César, Gilson Machado, Gustavo de Faria, Irapuan Costa 

Júnior, Jalles Fontoura, Marcos Lima, Nyder Barbosa, Renato Johnsson, Roberto Campos e Rubem Medina. 
90 Além do Relator, só o Constituinte Ismael Wanderley votou contra a Emenda. Votaram a favor: Afif Domingos, 

Albano Franco, Antônio Carlos Franco, Antônio Ueno, Delfim Netto, Gil César, Gilson Machado, Gustavo de 

Faria, Irapuan Costa Júnior, Jalles Fontoura, Marcos Lima, Nyder Barbosa, Renato Johnson, Roberto Campos, 

Rubem Medina e Paulo Mincarone. 
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Outra divergência se deu sobre a questão do monopólio do petróleo, assim 

previsto inicialmente pelo Relator: 

Art. 6A19 Constituem monopólio da União:  

 

I – A pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, a importação e exportação, 

o transporte marítimo e em condutos, do petróleo e seus derivados e do gás 

natural, em território nacional; 

 

II – A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comércio de 

minérios nucleares e materiais férteis e físseis 

O referido texto foi rejeitado pela Subcomissão por 14 votos a 991.  

A Subcomissão votou a favor de emenda que restringia o monopólio da União sobre o 

petróleo. A emenda n° 247 era de autoria de Rubem Medina92: 

Dê-se ao artigo 6-A-19 e a seus parágrafos a seguinte redação:  

Artigo 6-A-19 – Constitui monopólio da União, nos termos da lei:  

 

I – A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional;  

 

II – A pesquisa, a lavra e o enriquecimento de minérios nucleares. 

(Emenda 247) 

O Constituinte Jalles Fountoura chegou a propor uma emenda muito abrangente, que 

incluía, entre outras coisas, como propriedade da Nação o subsolo e suas riquezas, sendo o 

único a considerar o subsolo em si e, também, suas riquezas, como duas coisas distintas e 

separadas e ambas da União. Mas pela abrangência da emenda em relação a outras matérias, 

ela foi rejeitada por todos os 18 Constituintes presentes. 

Quanto à propriedade do subsolo, os Constituintes Gabriel Guerreiro e Jalles Fontoura 

encaminharam suas emendas para alteração do texto, as quais foram rejeitadas e o tema não foi 

trazido de forma clara pelas emendas aprovadas.  

 

91 Votaram a favor os Constituintes: Albano Franco, Beth Azize, Gabriel Guerreiro, Hélio Duque, Ismael 

Wanderley, Luiz Salomão, Raquel Cândido, Virgildásio de Senna e Vladimir Palmeira. 

Votaram contra: Afif Domingos, Antônio Carlos Franco, Antônio Ueno, Delfim Netto (presidente), Gil César, 

Gilson Machado, Gustavo de Faria, Irapuan Costa Júnior, Jalles Fontoura, Marcos Lima, Nyder Barbosa, Renato 

Johnsson, Roberto Campos e Rubem Medina. 
92 Votaram a favor: Afif Domingos, Antônio Carlos Franco, Antônio Ueno, Delfim Netto, Gustavo de Faria, 

lrapuan Costa Júnior, Jalles Fontoura, Marcos Lima, Nyder Barbosa, Renato Johnsson, Roberto Campos, Rubem 

Medina e Paulo Mincarone. Votaram contra: Albano Franco, Gil César, Gilson Machado, Ismael Wanderley e 

Virgildásio de Senna. 
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Quanto aos recursos naturais, o texto inicial propunha um domínio maior da União, mas 

que foi restringido através de emendas. Cabe ressaltar que o próprio Relator afirmou não terem 

sido feitos debates suficientes sobre os temas, pois não foi possível realizar as seis sessões 

previstas para discussões por falta de quórum. Logo, não houve consenso, mas apenas votação 

de emendas que, por fim, resultaram na redação final:  

Art. 9º As jazidas, as minas e demais recursos minerais, os potenciais de 

energia hidráulica e as reservas de água subterrânea constituem propriedade 

distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento industrial, e 

pertencem à União. 

 

Art. 13. Constituem monopólio da União, nos termos da lei:  

I – a pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional;  

II – a pesquisa, a lavra e o enriquecimento de minérios nucleares. 

Da análise de tais excertos, nota-se que a compreensão da separação do subsolo de suas 

riquezas naturais não era questão que passava desapercebida pela maior parte dos membros da 

constituinte. Igualmente, nota-se que houve tentativa de alguns de seus membros, no sentido de 

aprovar dispositivo que atribuía expressamente à União a propriedade do subsolo como 

elemento mais amplo do que exclusivamente os recursos naturais estratégicos. No entanto, o 

texto aprovado no subcomitê acabou por se omitir no que tange à propriedade do subsolo como 

um todo. 

Desta forma, pode-se assumir que a intenção dos constituintes, ao sugerir o texto que 

deu origem ao art. 176 da Constituição Federal, proposto pela subcomissão de Princípios 

Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, 

acabou por se abster da definição ou atribuição clara e inequívoca da União como proprietária 

do subsolo. Por outro lado, o mesmo não pode ser dito em relação aos recursos minerais. 

Podemos afirmar, de forma inequívoca, que “são bens da União: (...) IX - os recursos minerais, 

inclusive os do subsolo” (art. 20 da Constituição Federal). 

 

6.3.4. A propriedade do espaço poroso subterrâneo  

Da leitura dos itens acima, podem ser extraídas algumas conclusões. Entre as mais 

relevantes para os fins da definição dos direitos de propriedade do espaço poroso, a primeira 
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delas é no sentido de que, do ponto de vista jurídico, solo e subsolo são bens separados, portanto, 

os direitos de propriedade do superficiário se estendem verticalmente nos limites de sua 

utilidade, sendo a extensão da profundidade [da superfície em direção ao subsolo] também 

limitada em função desta utilidade; que há controvérsias relevantes em relação ao titular da 

propriedade do subsolo como um todo – se este é inteiramente atribuído à União ou não, 

existindo elementos relevantes que possam fundamentar conclusões em diferentes sentidos, não 

havendo uma resposta inequívoca ou hegemônica na doutrina jurídica sobre qual ou quais, é ou 

são os titulares da propriedade do subsolo; e, por fim, mas não menos importante, que a 

Constituição Federal de 1988 atribui à União a propriedade de todos os recursos minerais, 

estando tais recursos localizados no subsolo ou não.  

Partindo das conclusões acima, busca-se identificar de quem é a propriedade do espaço 

poroso que acomodará o CO2, em caráter permanente, como resultado das atividades de 

armazenamento geológico. Para tanto, buscaremos analisar se os reservatórios geológicos 

potencialmente aptos ao armazenamento de CO2, incluindo seu espaço poroso, configuram-se 

recursos minerais – em sentido amplo93 - e são, portanto, de propriedade da União ou podem 

ser atribuídos a terceiros. 

Como visto no tópico anterior, ao definir que os recursos minerais são de propriedade 

da União, os constituintes tentavam endereçar uma questão complexa. De um lado a 

necessidade de viabilizar a exploração destes recursos, considerando a necessidade massiva de 

investimentos em pesquisa para ampliar o conhecimento do subsolo e dos recursos com 

potencial econômico, assim como a necessidade de atrair recursos financeiros para investir não 

só em conhecimento, mas para tornar possível sua extração, dado que o país só seria beneficiado 

por deter um subsolo rico, caso se pudesse converter a riqueza do subsolo em receita.  

Por outro lado, havia também a preocupação com a exploração excessiva e perniciosa 

de tais recursos, excessivamente direcionada ao mercado externo, de modo a exaurir recursos 

nacionais não renováveis, prejudicando, em última análise, a própria soberania do país, que 

teria seus recursos estratégicos explorados em benefício do capital estrangeiro.  

 

93 A menção ao sentido amplo da expressão recursos minerais se refere aos recursos mencionados no artigo 176 

da Constituição Federal de 1988, que abarca além dos recursos minerais em sentido estrito, as jazidas de petróleo 

e gás natural.    
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Nesse sentido, entendia-se – e ainda se entende – que “a função social da indústria 

mineradora é disponibilizar o recurso mineral para comércio interno e externo. Também deve 

pesquisar novas jazidas para que o estoque conhecido não seja reduzido, evitando-se e 

prevenindo a falta do imprescindível produto” (FRATTARI; BOECHAT JUNIOR, 2017, p. 

45).  

Apesar de claras as preocupações que permearam a proposição do inciso IX do artigo 

20 da Constituição Federal – o qual deve ser lido em conjunto com o art. 176, – ao definir que 

são bens da União as “jazidas, em lavra ou não” e os “demais recursos minerais”, o texto 

constitucional não conceituou tais bens. Assim, cabe indagar, qual a real acepção de “recursos 

minerais” em matéria constitucional e legal.  

O Código de Minas (Decreto-Lei º 227/67), em seu art. 3º, ao tratar do objeto o referido 

Código determina que recursos minerais são formados por “massas individualizadas de 

substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou no interior da terra” (ipsis litteris). 

Ainda, em seu artigo 4º prevê que jazida é “toda massa individualizada de substância mineral 

ou fóssil, aflorando à superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico” 

e mina “a jazida em lavra, ainda que suspensa”. O código é omisso, no entanto, na definição de 

substâncias minerais ou fósseis, centro do conceito acima exposto.  

Para tentar responder a esse questionamento, serão investigados os conceitos utilizados 

pela Geologia, em especial pela Mineralogia, relacionados aos recursos minerais e à 

complexidade de elementos nele encontrados. Mais do que isso, de que forma esses conceitos 

acabam por evoluir ao longo do tempo, conforme progridem o conhecimento, as técnicas de 

exploração e explotação, e a finalidade dada aos diversos recursos naturais. Para tanto, tentemos 

partir dos conceitos mais amplos até chegar nos mais específicos.  

De acordo com FALKIE e MCKELVEY (1976), a definição do termo “recurso” que 

consta em dicionário como “algo em reserva ou disponível se necessário” tem sido expandida 

para recursos minerais e energéticos, de forma a incluir todos os materiais que presumivelmente 

existem com valor atual ou futuro. Nesse sentido, em termos geológicos, esses autores definem 

recurso mineral ou energético como uma concentração de materiais sólidos, líquidos ou gasosos 

existente na superfície ou no interior da crosta terrestre, de tal forma que a extração econômica 

de uma commodity ocorre atualmente ou é potencialmente factível. Esses autores ainda 
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apresentam o termo “recursos totais” que são materiais que possuem valor atual ou futuro e são 

classificados em i) recursos identificados ou conhecidos, e ii) recursos não identificados, mas 

cuja existência é presumida com base em evidências geológicas.  

FALKIE e MCKELVEY (1976) apresentaram a classificação de recursos minerais mais 

amplamente utilizada, conhecida como McKelvey Box. Nessa classificação, uma reserva 

mineral é uma porção de um recurso identificado, a partir do qual um mineral com uso 

conhecido pode ser economicamente e legalmente extraído no momento da sua identificação. 

Segundo Yamamoto (2001, p. 23–24), no Brasil, o DNPM adotou a classificação do Código 

Australiano para Comunicação de Recursos Minerais Identificados e Reversas Minerais, que 

prevê recursos inferidos, indicados e medidos. Na dependência do atendimento a fatores 

econômicos, técnicos, ambientais, sociais, políticos e legais, os recursos indicados e medidos 

podem se tornar reservas prováveis e provadas, respectivamente. 

Por sua vez, BETTENCOURT E MORESCHI  (2000, p. 446) a partir da classificação 

acima mencionada e de forma semelhante ao Código de Minas, afirmam que a expressão 

recursos minerais qualifica materiais rochosos a partir da potencialidade do seu uso ou 

aproveitamento pelo ser humano, agregando potencial valor econômico a esse uso. 

“Costumeiramente, representam desde porções relativamente restritas até grandes massas de 

crosta terrestre e a própria rocha ou um ou mais de seus constituintes – minerais ou elementos 

químicos específicos – despertam um interesse utilitário” (Idem, p.446).  

Sendo de caráter bastante amplo, os recursos minerais podem ser diferenciados em 

classes, de acordo com o grau de conhecimento geológico e técnico-econômico. Daí surge o 

conceito de reserva mineral que, segundo os autores, refere-se aos “volumes rochosos com 

determinadas características indicativas de seu aproveitamento econômico” (Idem, 447). 

Descendo mais um degrau de especificação, o próximo conceito exposto é de depósito mineral, 

definido como “uma massa ou volume rochoso no qual substâncias minerais ou químicas estão 

concentradas de modo anômalo, quando comparadas com sua distribuição média na crosta 

terrestre, e em quantidades suficientes para indicar um potencial mineral econômico” (Idem, 

447). 

Da leitura dos conceitos acima observa-se que há a construção de uma ideia mais ampla 

que vai se afunilando de forma progressiva, quanto maior a verificabilidade do potencial 
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econômico e mais individualizável a rocha com potencial. Tal afunilamento pode ser ilustrado 

conforme Figura 8: 

Figura 11 Ilustração de relação entre recursos, reserva e depósito mineral 

 

O termo rocha é usado para descrever uma associação de minerais que, por diversas 

razões geológicas, acabam ficando unidos. Segundo MADUREIRA et. al., “as rochas são 

produtos consolidados, resultantes da união natural de minerais. Diferente de sedimentos, por 

exemplo areia da praia (um conjunto de minerais soltos), as rochas têm seus cristais ou grãos 

constituintes muito bem unidos” (2000, p. 37). Tais minerais são “elementos ou compostos 

químicos com composição definida dentro de certos limites cristalizados e formados 

naturalmente por meio de processos geológicos (Idem, p.28). Cada tipo de mineral constitui 

uma espécie mineral. Por fim, o termo minério é utilizado quando o mineral ou a rocha 

apresentar importância econômica. 

Novamente, da leitura das definições geológicas acima, alguns aspectos parecem claros. 

O ponto de distinção entre os elementos acima é o potencial econômico. E o ponto em comum, 

independentemente do potencial econômico, é o fato de serem rochas. Assim, todo recurso 

mineral é necessariamente uma rocha com potencial econômico, mas nem toda rocha é um 

recurso mineral. 
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Apesar de clara essa distinção do ponto de vista geológico, que apresenta uma plêiade 

de classificações que varia de acordo com a capacidade de individualização e avaliação do 

potencial econômico da rocha, o conceito jurídico positivado parece não alcançar essas nuances.  

Vale aqui mencionar a publicação do Balanço Mineral Brasileiro de 2001, organizada 

pelo então Departamento Nacional de Produção Mineral, que, já na introdução, registra que os 

“os conceitos legais utilizados são genéricos, estáticos e inadequados à realidade do 

planejamento da lavra” e, em um esforço de melhorar a compreensão das estatísticas nacionais, 

introduziu no balanço uma classificação das reservas  (DNPM, 2001, p. 02–03): 

Para tentar melhorar este entendimento nas estatísticas nacionais foi 

introduzida no roteiro deste balanço uma tentativa preliminar de classificação 

das reservas nacionais como “provadas” e “possíveis”, de acordo com a 

definição adotada na classificação das Nações Unidas (United Nations 

International Framework Classification for Reserves/Resources, 

Energy/wp.1/R.70, 17 February 1997): 

- Reservas Provadas: parte das reservas medidas demonstradas ser lavráveis 

por estudos de viabilidade econômica baseado em projeto básico de lavra ou 

de relatórios de minas em operação; 

- Reservas Possíveis: parte das reservas medidas ou indicadas demonstradas 

ser lavráveis por estudos de pré-viabilidade econômica e anteprojeto de lavra 

realizados em áreas de pesquisa mineral. 

De forma semelhante aos conceitos apresentados por geólogos, embora não tenha se 

proposto a definir o conceito de recursos minerais propriamente dito, o DNPM introduz uma 

classificação que decorre da verificação da viabilidade econômica da exploração de tais 

recursos.  

A partir de todas as definições e conclusões acima, entende-se ser válido o esforço de 

propor uma definição jurídica de recursos minerais, sem prejuízo de seu constante 

aperfeiçoamento. Assim, para os fins deste trabalho, propõe-se o seguinte conceito jurídico de 

recursos minerais: são as substâncias minerais ou fósseis encontradas na superfície ou no 

interior da Terra, constituindo volumes rochosos com comprovado potencial de uso pela 

sociedade e valor econômico. 

Definido o conceito acima, avaliemos sua aplicação ao caso concreto.  

Conforme descrito no Tópico 3.1.4., de forma sintética, o armazenamento geológico se 

dá através da injeção de CO2 em formações rochosas com espaços porosos e capacidade para 
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estocagem, localizados a, pelo menos, 500m de profundidade (TOMIĆ et al., 2018). Tais 

formações são chamadas aqui de reservatórios geológicos. 

Os reservatórios reconhecidos como tecnicamente capazes de armazenar CO2 são os 

aquíferos salinos, as camadas não mineráveis de carvão e reservatórios depletados de óleo e 

gás.  

Aquíferos são unidades rochosas ou de sedimentos, porosas e permeáveis, que 

armazenam e transmitem volume significativo de água subterrânea passível de ser explorada 

pela sociedade (KARMANN, 2000, p. 125–126). No caso dos aquíferos salinos, os 

reservatórios contêm água salina nos seus poros. Podem ocorrer em bacias sedimentares 

offshore e onshore e, nesse caso, estão normalmente situados abaixo de aquíferos com água 

potável (BENTHAM; KIRBY, 2005). Usualmente, devido a sua profundidade e elevada 

proporção de salinidade, não há possibilidade de extração da água para uso em superfície.  

As camadas de carvão não mineráveis são aquelas que apresentam uma ou mais 

características que as tornam não econômicas de acordo com os padrões no momento da análise, 

podendo incluir espessura, profundidade, e/ou composição (BACHU, S., 2010). 

Por fim, as jazidas94 ou reservatório de petróleo e gás, são os locais onde estão 

localizados de forma concentrada petróleo e gás. Tais reservatórios são formados por rochas 

sedimentares porosas e permeáveis, como arenitos, por exemplo, ou em cavidades 

interconectadas de rochas como calcário. Assim, jazidas depletadas são aquelas já exploradas, 

tendo sido delas extraída a parcela do recurso economicamente explorável.  

Como se vê, todos os reservatórios acima mencionados são compostos por diferentes 

formações rochosas às quais não é possível atribuir necessariamente um valor econômico. Ao 

menos não por sua exploração nos moldes tradicionais. 

Em um contexto de reconhecida urgência da questão climática em nível global e de 

crescente necessidade de implementação de instrumentos para mitigar a emissão de CO2 para a 

 

94 O termo “jazidas de petróleo e gás” não sãocorriqueiros na área do Petróleo, ou da Geologia do Petróleo. Talvez, 

tenha sido um termo usado ao redor da década de 1960, em uma tentativa de descrever as acumulações de petróleo 

e gás com os mesmos termos aplicados a recursos minerais. Atualmente, talvez esse termo jazidas de petróleo e 

gás corresponda ao conceito de trapa (ou armadilha) ou ainda a campo petrolífero. 
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atmosfera, cria-se enorme demanda por soluções de mercado para redução das emissões. Tendo 

em vista que uma das soluções é precisamente o armazenamento geológico de CO2, os agentes 

de mercado se organizam para viabilizar sua operação, cobrando um valor daqueles 

interessados em diminuir sua emissão líquida, valor suficiente para cobrir os custos e ainda dar 

lucro. Surge, portanto, uma atividade econômica.  

Tendo em vista que o elemento indispensável a viabilizar tal atividade econômica é a 

existência de reservatórios geológicos técnica e economicamente aptos para o armazenamento 

permanente de CO2, pode-se assumir que tais reservatórios geológicos passarão a ter potencial 

valor econômico tão logo sejam considerados candidatos ao armazenamento de CO2.  

Retomando as conclusões sobre a acepção de recursos minerais, vimos que a atribuição 

de valor econômico a determinada rocha é o ponto de conversão para que esta passe a ser 

entendida como um recurso mineral, nos termos do art. 20 da Constituição Federal. Assim, no 

momento em que se atribui valor econômico aos reservatórios geológicos de CO2 acima 

mencionados, os quais são formados por estruturas rochosas, a consequência lógica é a 

conversão de seu status de conjunto de rochas para conjunto de recursos minerais. Como 

resultado desta mudança de status, automaticamente se reconhece que a propriedade deste 

reservatório é da União.  

Aqui, vale notar que mesmo que se aceite a separabilidade física dos elementos que 

formam a rocha, é difícil afirmar que o espaço poroso [onde será armazenado o CO2] deve ser 

separado da formação rochosa, pois literalmente não há "poro" sem a rocha circundante. 

Portanto, não caberia atribuir titularidades diferentes ao recurso mineral e ao espaço poroso. 

Em síntese, do raciocínio acima exposto, podemos concluir que todos os reservatórios 

geológicos potencialmente aptos ao armazenamento de CO2, incluindo seu espaço poroso, 

configuram-se recursos minerais – em sentido amplo -  e são, portanto, de propriedade da União.  

 

6.4. Conclusões e avanços acerca da propriedade do espaço poroso brasileiro 

O avanço tecnológico observado nas últimas décadas ampliou as possibilidades de 

exploração dos recursos localizados no subsolo, assim como as possibilidades de utilização do 
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próprio subsolo. Junto destas novas possibilidades aparecem questões jurídicas e regulatórias 

cujas normas vigentes nem sempre são capazes de endereçar de forma plena. A titularidade do 

espaço poroso é um exemplo claro de matéria que se encontra em zona cinzenta de interpretação 

em razão de seu ineditismo. 

Como sustentado ao longo deste capítulo, acredita-se ser defensável que o espaço poroso 

tecnicamente apto a armazenar CO2 de forma permanente é de propriedade da União. No 

entanto, é importante notar que a conclusão aqui apresentada decorre de um esforço de 

interpretação das normas para um uso completamente novo do subsolo brasileiro, cujas 

consequências não foram consideradas quando da elaboração do texto da Constituição Federal 

de 1988.  Igualmente, trata-se de tema inédito para doutrina jurídica e jurisprudência brasileira, 

razão pela qual não há entendimento sedimentado em nenhum sentido.  

A falta de definição clara acerca da titularidade do espaço poroso pode ser vista como 

um risco relevante por potenciais investidores e operadores da atividade de armazenamento 

permanente de CO2, dificultando o desenvolvimento da cadeia de CCS no Brasil. Por essa 

razão, em benefício da segurança jurídica, entende-se que seria prudente que, ao regular a 

atividade, o legislador identifique de forma clara – por meio de lei - quem é o titular deste bem.  
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7. Exploração do espaço poroso  

Embora esta tese não tenha como objeto teorizar sobre os limites da definição de bem 

público, tampouco repensar as diretrizes jurídicas utilizadas para classifica-lo,  por ter por 

objeto a definição dos pressupostos jurídicos entendidos como fundamentais ao 

desenvolvimento da atividade da cadeia de CCS no Brasil, faz-se necessário identificar além 

do titular do bem, que tipo de bem é este, uma vez que sua classificação impactará diretamente 

os limites e formas de outorga de sua exploração por um agente privado.  

 

7.1. A disciplina dos bens públicos no Brasil 

Apesar de a sistematização das regras relacionadas aos bens públicos estar centralizada 

no Código Civil brasileiro, como aponta Marrara (2018), isto não significa que as constituições 

brasileiras tenham ignorado o assunto. Ao contrário, da leitura dos textos constitucionais, 

extrai-se uma série preocupações relevantes:  

[E]m primeiro lugar, a de definir os domínios do Estado em relação à 

sociedade e de repartir os bens estatais pelos níveis políticos. Em segundo, 

nota-se que os bens sempre apareceram de modo explícito no campo da 

repartição de competências legislativas, reservando-se à União o poder de 

legislar em relação a recursos naturais ou infraestruturas estratégicas para a 

unidade nacional, a proteção da soberania e o desenvolvimento. Em terceiro, 

ao longo dos anos, aumentou o número de normas sobre controle de bens, o 

que denota uma gradual absorção, pela Constituição, dos valores de probidade 

e moralidade na gestão pública em favor do Estado de Direito, do ideal 

republicano e do princípio democrático. (MARRARA, 2018, p. 128) 

Desta forma, a disciplina dos bens públicos (ou do domínio público, como tratam alguns 

autores) deve ser interpretada a partir de uma leitura conjunta dos dispositivos do Código Civil 

com as normas gerais de Direito Público de que trata a Constituição (art. 24, §1º, CF/1988). 

Quanto à definição do que vem a ser um bem público, a Constituição Federal limita-se 

a listar alguns bens públicos, atribuindo-os a um ente federativo específico. Já o Código Civil 

restringe-se a vincular o conceito de bens à sua abrangência geográfica e titularidade, conforme 

prescreve o art. 98 do Código Civil que define que “são públicos os bens do domínio nacional 

pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, 
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seja qual for a pessoa a que pertencerem”. Na sequência, classifica os bens a partir de um critério 

destinação ou finalidade (art. 99). 

Tendo em vista a ausência de critérios objetivos para conceituação de bens públicos 

expressos no ordenamento, socorremos-nos dos conceitos propostos à luz da doutrina jurídica 

para tentar delimitar o seu conteúdo jurídico.  

MEDAUAR afirma que bens públicos é a “expressão que designa os bens pertencentes 

a entes estatais, para que sirvam de meios ao atendimento imediato e mediato do interesse 

público e sobre os quais incidem normas especiais, diferentes das normas que regem os bens 

privados” (2018, p. 245).  

Já JUSTEN FILHO entende que os bens públicos podem ser entendidos como aqueles 

“atribuídos à titularidade do Estado, submetidos a regime jurídico de direito público, 

necessários ao desempenho das funções públicas ou merecedores de proteção especial” (2016, 

p. 1452).  

Por sua vez, MEIRELLES, afirma ser, em sentido amplo “todas as coisas, corpóreas 

incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, que pertençam, a 

qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, fundacionais e empresas governamentais” 

(2016, p. 636) 

Como se vê, há uma diferença de entendimento entre os conceitos propostos pela 

doutrina jurídica. Isto decorre da falta de precisão do ordenamento jurídico sobre o tema e tem 

como consequência o surgimento de dúvidas acerca do regime jurídico que é aplicado aos 

diversos bens. Apesar disso, é possível falar em subordinação ao regime de direito público de 

tais bens, restringindo suas possibilidades de uso, fruição e disponibilidade.  

Note-se que dada a variedade de características dos bens públicos e das finalidades a 

que se destinam, sua subordinação ao regime de direito público não leva à conclusão de que há 

um regime jurídico único, mas apenas que suas possibilidades de uso, fruição e disponibilidade 

restritas. Nesse sentido, JUSTEN FILHO afirma que as restrições podem variar conforme o 

regime jurídico aplicável: 
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Em alguns casos, a restrição deriva da destinação inafastável do bem à 

satisfação das necessidades coletivas, tal como se passa com as vias públicas. 

Em outras situações, a restrição decorre da instrumentalidade do bem para o 

desempenho de funções estatais, tal como se passa com o edifício em que se 

situa uma repartição administrativa. Há hipóteses em que o bem não se destina 

a algum tipo de utilização específica para satisfazer necessidades estatais, mas 

a mera vinculação a uma pessoa de direito público acarreta as restrições 

apontadas. (JUSTEN FILHO, 2016, p. 1458) 

Assim, entende-se que o centro da qualificação de um bem como público é sua 

instrumentalidade para o desempenho da função pública. Além dessa característica, temos 

como fundamento para a qualificação de um bem como público a existência de peculiaridades, 

serventias ou condições especiais, as quais exigem regime diferenciado e impedimento à 

apropriação segundo o direito privado. Vejamos a seguir os diferentes tipos de bem.  

 

7.1.1. Bens públicos e suas classificações 

No direito brasileiro, a primeira classificação acerca dos bens públicos foi realizada no 

Código Civil de 1916: nele foi adotada terminologia própria que não seguiu o modelo 

estrangeiro, no qual é mais comum a bipartição dos bens públicos. No Código, a divisão foi 

feita de modo tripartite, distinguindo i) bens de uso comum do povo; ii) bens de uso especial; e 

iii) bens dominicais. 

O Código Civil de 2002, também, manteve a classificação tripartite, embora esclareça 

que os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público estão entre os bens públicos. 

Nesse sentido, o art. 99 do Código Civil dispõe que: 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 

inclusive os de suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de 

direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 

entidades. 

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais 

os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado 

estrutura de direito privado. 
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Tal classificação utiliza um critério de destinação ou afetação para diferenciar os 

bens. Sob essa perspectiva, os bens de uso comum são destinados – por natureza ou por lei – 

ao uso coletivo; os bens de uso especial são destinados ao uso da Administração para realização 

de seus propósitos; por fim, os bens dominicais não possuem destinação pública definida, 

motivo pelo qual podem ser aplicados ao Poder Público para obtenção de renda. Este é o caso, 

por exemplo, “das terras devolutas, dos terrenos de marinha, dos imóveis não utilizados pela 

Administração, dos bens móveis que se tornem inservíveis” (DI PIETRO, 2014, p. 919). 

Adentrando mais profundamente na classificação tripartite, os bens de uso comum 

do povo podem ser entendidos como aqueles cujo uso é facultado a todas as pessoas que 

atenderem às condições gerais de seu uso, sendo muitas vezes a tradução do próprio direito de 

ir e vir. Tal espécie também compreende os bens merecedores de proteção diferenciada, em 

decorrência de exigências de preservação ambiental.95 

Em sua origem, essa categoria compreendia bens que permitiam a fruição por toda 

a população, de forma conjunta e concomitante. No entanto, a deterioração do meio ambiente 

e a necessidade de proteção estatal aos ecossistemas vão conduzindo a que, muitas vezes, tais 

bens sejam objeto de proteção intensa, inclusive com a possibilidade de restrição absoluta à 

fruição individual do bem de uso comum (JUSTEN FILHO, 2016, p. 1465). Um exemplo é a 

reserva biológica, a qual é área de titularidade pública, instituída para preservação integral de 

todas as formas de vida ali existentes, "sem interferência humana direta ou modificações 

ambientais", na qual "é proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional" 

(art. 10, § 2.º, da Lei 9.985/2000). 

Ainda sobre essa categoria, não é possível falar em vínculo de propriedade própria do 

direito privado. O Estado é titular desses bens porque nenhum outro sujeito poderia adquirir 

domínio sobre eles, mas não cabe ao Estado as faculdades de uso e fruição privativos que 

possam privar terceiros de idêntico benefício. Tal circunstância é o que fundamenta a 

titularidade dos bens de uso comum aos entes políticos, de modo que podem ser titulares a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

 

95 Conforme o caput do art. 225 da Constituição, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 
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A respeito da disciplina da utilização do bem de uso comum, é possível afirmar que 

o ente estatal titular é quem possui autoridade para definir a sua destinação. De início, 

determina-se o respeito à sua função intrínseca, que é a fruição pela comunidade geral. Nesse 

sentido, em princípio, os bens de uso comum podem ser usados e fruídos por toda a população, 

desde que respeitadas determinadas condições, delimitadas como requisitos para assegurar sua 

integridade.  

A fruição individual desses bens está sujeita aos imperativos do princípio da 

proporcionalidade. Isto significa que limitações são permitidas, mas apenas são admitidas 

quando necessárias e adequadas à realização de valores preservados pela ordem jurídica.  

No referente à remuneração relacionada aos bens de uso comum, há autores que 

defendem que o uso oneroso os descaracterizaria. Essa é a visão de MEIRELLES (2016, p. 

640), para quem a remuneração do uso comum “importaria atentado ao direito subjetivo público 

do indivíduo de fruir os bens de uso comum do povo sem qualquer limitação individual”.  

MARQUES NETO (2014), no entanto, afirma que a própria oposição entre uso 

comum e uso oneroso parece infundada. Isso porque, em sua perspectiva, o uso oneroso não 

descaracterizaria o bem comum, desde que o pagamento fosse exigido indistintamente de todos 

os usuários daquele bem. Em outras palavras, uma oneração que atinja a todos, indistintamente, 

não se opõe ao caráter comum do uso. Em sentindo semelhante, BANDEIRA DE MELLO 

afirma que  “ao dizer-se que o uso é livre, está-se caracterizando que ele independe de algum 

ato administrativo reportado a alguma individualização especificadora de tal ordem de tal ou 

qual utente”(2013, p. 643). São exemplos de bens de uso comum os rios, os mares, as estradas, 

as ruas e as praças, nos termos do conforme art. 99, I, do Código Civil (FURTADO, 2016, p. 

716). 

Por sua vez, os bens de uso especial são aqueles aplicados ao desempenho das 

atividades estatais, configurem elas ou não um serviço público. A classificação de um bem 

como sendo de uso especial também reflete a conjugação da natureza do bem e sua destinação: 

essa categoria não abrange apenas os bens imóveis, mas também os móveis que sejam 

necessários ao desempenho de uma atividade administrativa estatal. 
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Como exemplo de bem de uso especial, podemos citar o edifício em que se instala 

uma repartição pública: este é ocupado por agentes estatais, embora os cidadãos tenham acesso 

a ele para obter atendimento de necessidades específicas. 

A respeito da denominação “uso especial”, DI PIETRO destaca que expressão mais 

adequada seria “bens do patrimônio indisponível”: dessa maneira, ressalta-se o caráter 

patrimonial do bem – o que permite que seja economicamente avaliado – e sua 

indisponibilidade, que resulta não da natureza do bem, mas do fato de ele estar afetado a um 

fim público (2018, p. 922). 

Ao dizer que o bem de uso especial se afeta à realização de um serviço – como faz 

o art. 99, II, do Código Civil de 2002 – entendemos por “serviço” toda a atividade de interesse 

geral que seja exercida sob autoridade ou fiscalização da Administração. Isso não significa, 

portanto, que o bem é necessariamente destinado ao uso direto do Poder Público, podendo ter 

por objeto o uso por particular. É possível, portanto, que se dê à palavra “serviço” sentido 

amplo, desde que se considere, quanto ao regime jurídico, que esses bens não são diferentes 

daqueles usados direta e exclusivamente pela Administração. 

Por fim, os bens dominicais são aqueles identificados de modo excludente ou 

residual: todos os bens de titularidade estatal que não possam ser considerados de uso comum 

do povo ou de uso especial são considerados dominicais, ainda que possam receber 

formalmente outra denominação (FURTADO, 2016, p. 719).  

Conforme determina o art. 99, III, do Código Civil, são titulares dos bens 

dominicais todas as pessoas jurídicas de direito público; nesse sentido, o dispositivo define que 

eles “constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito 

pessoal, ou real, de cada uma delas”. Ainda, o parágrafo único do mesmo artigo destaca que 

“não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas 

jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado”. 

Bens dominicais são, portanto, aqueles que não são necessários, nem úteis à fruição 

conjunta da população, nem são instrumentos por meio dos quais se desenvolve uma atuação 

estatal. Isto não significa dizer que bens dominicais são aqueles não utilizados para fim estatal 

algum. Ainda que alguns bens dominicais possam ser mantidos no patrimônio estatal sem 
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utilização definida (sem afetação), como bem pondera MARQUES NETO,  isto não significa 

que não precisem cumprir uma função social, “no sentido de que se prestam a gerar receitas 

que sejam empregáveis no cumprimento das crescentes demandas da sociedade” (2014, p. 221).   

Podemos entender que bens dominicais são bens móveis ou imóveis que estão sob 

titularidade estatal, mas não se constituem em efetivo instrumento de satisfação das 

necessidades coletivas. Como bem sintetizado por MEDAUAR, “O beneficiário direto de tais 

bens é a própria Administração; inexiste consumo imediato dos particulares; poderiam ser 

denominados de bens-meios, porque são aqueles que mais diretamente instrumentalizam as 

atividades administrativas. Muitos desses bens propiciam recursos ao ente estatal” (2018, p. 

249). 

Com base nesta descrição, a priori, é possível concluir que os recursos minerais 

podem ser classificados como bens dominicais, uma vez que não são de uso comum do povo e 

não estão afetados a um uso especial (JUSTEN FILHO, 2016; MARQUES NETO, 2014). Tal 

conclusão não impede que tal classificação seja revisitada diante da possibilidade de afetação 

desses bens a usos específicos, como visto o debate no âmbito do Supremo Tribunal Federal96 

sobre a possibilidade de imposição de destinação estratégica às reservas petrolíferas. 

 No caso específico do espaço poroso, como já apontado no Tópico 6.3.4., entende-

se que ele está contido na formação rochosa, pois não há "poro" sem a rocha circundante. Esta 

rocha circundante (adiante chamado de reservatório geológico), ao ser reconhecida como apta 

ao armazenamento, ganhará o status de recurso mineral.  

No contexto da urgência climática e da necessidade de descarbonização da 

economia, é possível – e até recomendável – que a atividade se armazenamento de CO2 venha 

a ser reconhecida como uma atividade econômica de interesse público, sendo o fundamento 

material para que os recursos minerais tecnicamente capazes de armazenar CO2 tenham seu uso 

afetado a esta finalidade, hipótese em que serão considerados bens públicos especiais.  

 

 

96 STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3273/DF. Tribunal Plenos. Rel. Min. Eros Grau. Julgado em 

16.03.2005. 
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7.1.2. O uso privativo dos bens públicos 

Os critérios utilizados na classificação dos bens públicos parecem insuficientes para 

identificar de forma precisa o tratamento que deve ser dado à diversidade de bens públicos 

(FURTADO, 2016; MARQUES NETO, 2014). Assim, embora a identificação do tipo de bem 

sirva como diretriz para balizar as formas de exploração e as limitações a ele inerentes, sendo 

o regime geral aplicável ao mesmo – Regime de Direito Público -, sua observação deve 

considerar as características e finalidade precípua de satisfazer as necessidades coletivas. 

Considerando o CCS e o espaço poroso, as argumentações que seguirão servem para basear a 

escolha teórica e conceitual de bem público. 

Como bem explica FURTADO, “o direito de propriedade exercido pelo Estado 

sobre os seus bens é definido pelo Direito Público e pelas normas relativas ao Direito de 

propriedade previstas na legislação civil” (2016, p. 712). O regime dos bens públicos tem como 

principais características a restrição à alienação, a impenhorabilidade, imprescritibilidade e a 

desnecessidade privatística para constituição de direito real (JUSTEN FILHO, 2018, p. 1041). 

Note-se que esta inalienabilidade não é absoluta, mas está relacionada à afetação do bem à 

satisfação de determinada necessidade. Caso deixe de haver interesse específico, os bens 

poderão ser desafetados e alienados.  

No que tange à utilização do bem público por particulares, estes podem exercer 

diferentes formas de uso, conhecidas como normais ou anormais, de uso comum, ou de uso 

exclusivo. Segundo DI PIETRO, “o uso normal é o que se exerce de conformidade com a 

destinação principal do bem; e uso anormal é o que atende a finalidades diversas ou acessórias, 

às vezes em contradição com aquela destinação” (2014, p. 762).  Por usa vez, é de uso comum 

quando exercido “em igualdade de condições, por todos os membros da coletividade” (2014, p. 

763) e privativo quando “a Administração Pública confere, mediante título jurídico individual, 

a pessoa ou grupo de pessoas determinadas, para que o exerçam, com exclusividade, sobre 

parcela de bem público” (2014, p. 765).  

Este título jurídico individual para outorga de uso ao privado pode tomar diversas 

formas, a depender da classificação e finalidade do bem. Como bem destaca JUSTEN FILHO, 

algumas destas formas são institutos peculiares do Direito Público, as quais são utilizadas 

especialmente quando se trata de bens de uso comum ou uso especial, são elas (i) autorização 
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de uso; (ii) permissão de uso; e (iii) concessão de uso. Quando se tratar de bens dominicais, 

regra geral, o uso por particular é formalizado via instrumentos de direito privado, tais como 

alocação, arrendamento ou comodato (JUSTEN FILHO, 2018, p. 1086–87). 

Por fim, antes de adentrar propriamente nas formas, cabe destacar que 

independentemente da modalidade, como exposto por ARAGÃO (2013, p. 654–655),  alguns 

princípios básicos devem ser atendidos: 

a) Compatibilidade com o interesse público, de modo que o interesse privado na utilização 

privativa de bem público não seja contrário ao interesse público a ele relacionado; 

b) Remuneração: em princípio, a utilização de bem público por particular implica 

remuneração, ainda que, em alguns casos e de acordo com a legislação de cada ente, 

seja permitida a utilização gratuita, como em favor de instituições sem fins lucrativos, 

observada a Lei nº 8.666/93. Ainda a esse respeito, “a permanência de particulares em 

bens públicos com remuneração abaixo do valor de mercado ou em inadimplência 

constitui omissão administrativa violadora dos princípios da moralidade e da 

economicidade, podendo inclusive levar à responsabilização por improbidade 

administrativa”;97 

c) Consentimento da Administração, de modo que o uso privativo de bem público deve ser 

precedido de ato administrativo ou contrato firmado com a Administração que o 

permita; 

d) Sujeição às regras da Administração Pública, uma vez que os particulares, ao obter a 

utilização privativa do bem público, estão sujeitos às normas legais e administrativas 

pertinentes; e 

e) Precariedade ou rescindibilidade, tendo em vista que, como a utilização do bem público 

deve ser compatível com o interesse público, a alteração deste acarreta a modificação 

ou extinção da outorga administrativa de consentimento, e, por consequência, do 

respectivo uso privativo. 

 

97ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de Direito Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 

929. // MARCELO CAETANO. Princípios fundamentais do Direito Administrativo. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1989.  P. 434 e segs 
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Visto os princípios gerais que devem orientar a utilização privativa dos bens 

públicos, a seguir serão abordados os principais instrumento de Direito Público pelos quais é 

consentida tal utilização privativa de bens públicos aos particulares, com o intuito de 

caracterização da atividade em estudo. 

 

7.1.3. Instrumentos estatais de outorga de uso privativo: autorização, permissão e 

concessão 

Começando pelo instituto da autorização de uso, existem dois tipos diferentes: o 

primeiro é considerado um típico poder de polícia que “franqueia um uso coincidente com o 

uso afetado, mas dotado de características que lhe conferem uma extraordinariedade.” 

(MARQUES NETO, 2014, p. 335). O tipo mencionado se refere ao ato administrativo 

unilateral, discricionário e precário, por meio do qual a Administração permite a utilização 

exclusiva de um bem público no interesse predominante do particular (ARAGÃO, 2013, p. 

935).  

Trata-se de ato unilateral pois, embora haja necessária provocação (requisição) do 

interessado, apenas se conclui com a manifestação de vontade do Poder Público. A autorização 

é discricionária, uma vez que o consentimento pode ser dado ou negado conforme 

considerações de oportunidade e conveniência a cargo da Administração; o que a torna um ato 

precário, à medida que pode ser revogada a qualquer momento, caso o uso se torne contrário ao 

interesse público (DI PIETRO, 2014). 

A respeito do último aspecto mencionado, a precariedade, nesse caso, não 

representa a prerrogativa unilateral de o poder público desfazer o vínculo decorrente de ato ou 

contrato seu. Tal prerrogativa de desfazimento unilateral está presente em todos os atos e 

contratos da Administração: o que a precariedade indica, nessa situação, é a possibilidade de – 

tanto no caso das autorizações quanto no caso das permissões – ser extinta sem dever de 

indenização ao particular.  

Via de regra, as autorizações visam atividades transitórias e irrelevantes para o 

Poder Público, como a utilização de terreno municipal para instalação de circo, o uso de 

determinada via para realização de uma manifestação (ARAGÃO, 2013). Além disso, como a 
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autorização é consentida em interesse predominante do particular, confere-se a ela um caráter 

mais precário que o da permissão e da concessão. Nesse caso, a utilização do bem não é 

propriamente um dever, mas sim uma faculdade do particular. 

Um aspecto controverso a respeito desse instrumento diz respeito a sua 

precariedade: ainda que a maior parte das autorizações possua essa característica, há casos em 

que é expedida com prazo de vigência. Estamos diante de autorização qualificada, na qual 

verifica-se estabilidade do vínculo com o particular. Isso, porque, a fixação de prazo confere ao 

particular o direito de ver mantido o uso privativo por certo tempo. Contudo, o aprazamento 

não é necessariamente contrário à precariedade: é possível que se estabeleça um prazo máximo 

de vigência, e, ao mesmo tempo, exista cláusula de precariedade que permita ao poder público 

a cessação do uso privativo, com eventuais indenizações ao particular.  

Sobre a autorização, também é possível afirmar que não há forma nem requisitos 

especiais para sua efetivação, tendo em vista que não envolve atividades significativas para o 

Poder Público. Entretanto, a outorga não pode ser tácita, de modo que necessita de um ato 

escrito e formal para sua concretização. De todo modo, registra-se que a autorização tem sido 

constantemente utilizada no setor de energia, seja petróleo e gás, seja eletricidade. 

Cotidianamente, observam-se projetos autorizados pela ANP ou pela ANEEL. 

Quanto à permissão, na definição de ARAGÃO, trata-se de “ato administrativo 

unilateral, discricionário e precário pelo qual a Administração consente na utilização privativa 

de bem público, para fins de interesse público” (2013, p. 689). A diferença entre autorização e 

a permissão de uso é tênue. Nas palavras de DI PIETRO: 

A dificuldade surge, contudo, quando se cuida de distingui-lo [o instituto da 

concessão] da permissão de uso que, como a autorização, reveste as mesmas 

características de ato unilateral e discricionário pelo qual a Administração 

faculta ao particular, a título precário, a utilização privativa de bem público. 

Pode-se mesmo afirmar que não existem diferenças de fundo ou de forma 

entre a autorização e a permissão de uso privativo (2014, p. 64). 

De forma semelhante à autorização, a permissão pode ser gratuita ou remunerada, 

por tempo certo (permissão qualificada) ou indeterminado, unilateralmente modificável e 

revogável pela Administração. Há quem defenda que apenas no caso de permissão qualificada 
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haverá pagamento de indenização na hipótese de revogação pela administração (ARAGÃO, 

2013, p. 660) . 

Podem ser apontadas, entretanto, algumas diferenças entre os dois instrumentos. A 

primeira delas refere-se ao fato de que, contrariamente à autorização, a permissão implica 

utilização privativa para fins de interesse coletivo, e não para fins de interesse predominante do 

privado; sob essa perspectiva, a permissão deveria ser outorgada apenas em casos em que haja 

atendimento a algum interesse público. É o caso da permissão de cooperativas no segmento de 

distribuição de energia elétrica. Ademais, a precariedade seria mais acentuada na autorização; 

e, por fim, enquanto a autorização cria para o particular uma faculdade, a permissão obriga o 

usuário, sob pena de caducidade do uso consentido (DI PIETRO, 2018, p. 943). JUSTEN 

FILHO entende que a diferença está na natureza transitória ou não da utilização do bem: 

Quanto menos transitória for a utilização pretendida, tanto maior deverá ser o 

grau de compatibilidade entre a fruição privativa e as necessidades coletivas.  

Assim, pode-se admitir que uma instituição pleiteie autorização para realizar 

festividades que impeçam o tráfego em uma via pública durante algumas 

horas. Mas é pouco concebível admitir permissão para instalar um restaurante 

numa rua e impedir o tráfego na pública durante meses. (JUSTEN FILHO, 

2018, p. 1091) 

Segundo MARQUES NETO (2014, p. 343–344), a característica da unilateralidade não 

é pacífica na permissão, à medida que o instrumento envolve algum uso de interesse público – 

de modo que o particular se obriga perante a Administração – já está presente certa 

bilateralidade, ainda que não seja traduzida num contrato bilateral propriamente dito. Ainda, 

segundo o autor, a permissão pode se apresentar tanto com uma feição próxima à autorização – 

em casos nos quais seja vinculada por ato administrativo unilateral, discricionário e precário – 

quanto com uma feição próxima à concessão de uso (em casos nos quais assuma configuração 

qualificada, de modo que adquira maior estabilidade e seja outorgada por prazo certo).                

 Outro ponto relevante em relação à permissão diz respeito à obrigatoriedade ou não de 

licitação, por se tratar de ato unilateral da administração pública, a permissão não está 

subordinada à regra prevista no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988, o que não 

quer dizer que não esteja submetida aos princípios da administração pública e da isonomia. Por 

esta razão, caso se identifique mais de um interessado privado sobre o mesmo bem público, a 
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administração deverá definir um procedimento de seleção isonômico e impessoal (JUSTEN 

FILHO, 2018, p. 1091–92).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

No que tange à concessão de uso, esta pode ser entendida como o contrato 

administrativo por meio do qual a Administração Pública faculta ao particular a utilização 

privativa de determinado bem público, para que seja exercido conforme sua destinação. A 

natureza desse instrumento é de contrato bilateral, sinalagmático, oneroso ou gratuito, 

comutativo e realizado intuitu personae (DI PIETRO, 2018, p. 946).  

Segundo a doutrina, este instrumento é considerado o mais estável entre os três em 

decorrência de sua natureza contratual, conferindo ao concessionário uma sólida relação 

jurídica sobre o bem (MARQUES NETO, 2014, p. 347). Por isso, para atividades de utilidade 

pública que possuam maior relevância – e, por esse motivo, onerem mais o concessionário – a 

concessão de uso é empregada preferencialmente à permissão.  

O Concessionário, no âmbito desse instrumento, assume obrigações perante terceiros e 

encargos financeiros elevados, que apenas se justificariam com o benefício da fixação de prazos 

mais prolongados98, que assegurem maior estabilidade no exercício da prestação de serviços. 

Consequentemente, a forma mais adequada para esse instrumento seria a de um contrato, o qual 

permite acordo de vontades entre o Poder Concedente e Concessionário, bem como o 

estabelecimento do equilíbrio econômico do contrato e fixação das condições nas quais o uso 

se exercerá. 

Outro elemento essencial na concessão de uso refere-se à finalidade, tendo em vista que 

o uso deve ser feito conforme a destinação do bem. Segundo DI PIETRO, “é o caso, por 

exemplo, de bens de uso especial, como os mercados e cemitérios, parcialmente afetados ao 

uso privativo dos bens destinados à ocupação por concessionários de serviços públicos, e dos 

bens dominicais postos no comércio jurídico para fins de moradia, cultivo da terra, exploração 

agrícola ou industrial, reforma agrária” (2018, p. 947).  

Caso a concessão acarrete utilização de bem de uso comum do povo, tal utilização 

apenas poderá ser feita para fins de interesse público. Isso, porque, a concessão é outorgada por 

 

98 Nessa modalidade, a fixação de prazo não é apenas garantia para o concessionário, como também é exigência 

legal que decorre da Lei nº 8.666/93, cujo artigo 57, § 3º veda contrato com prazo indeterminado. 
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forma contratual e por prazos mais prolongados, de forma a garantir a estabilidade do vínculo 

para o concessionário: este não se verá despojado de seu direito de utilização privativa antes do 

termo estabelecido, a não ser por motivo de interesse público relevante e mediante justa 

indenização. Tais circunstâncias afastam a possibilidade de concessão de uso para fins de 

interesse particular, a menos que ele constitua a própria finalidade do bem.  

Como bem aponta MARQUES NETO, a concessão de uso de bem público é uma 

modalidade concessória bastante peculiar, na medida em que pode se confundir com outras 

aplicações do instituto concessão - em sentido amplo -, pois não é incomum a cessão de uso 

privativo de bem público em concessão de serviços público precedida de obras (2015a, p. 264). 

Ou seja, há uma concessão de bem público, que poderá ser produzido ou mesmo requalificado 

pelo próprio concessionário.  

Diferente das concessões mais comuns de bens público, nas concessões de exploração 

de recursos naturais não renováveis (minerárias e de hidrocarbonetos etc.), no decorrer da 

exploração “se extrai uma riqueza apropriável pelo concessionário, devolvendo-se ao final da 

concessão o bem, subtraído aquilo que foi explorado. Na concessão administrativa de uso, o 

bem é devolvido em condições iguais ou incrementadas em comparação ao que foi inicialmente 

concedido” (MARQUES NETO, 2015a, p. 264).  

Em relação à autorização e permissão, a concessão de uso de bem público se distingue 

por sua natureza contratual, sua estabilidade e ausência de precariedade. Caso seja rescindido 

unilateralmente por interesse público, caberá o pagamento de ampla indenização, incluindo os 

lucros cessantes. Igualmente se diferencia em relação aos pressupostos para que seja efetivada, 

uma vez que depende da realização de licitação, fase indispensável do procedimento de 

concessão. 

Do exposto ao longo deste tópico, verifica-se que, em que pese a doutrina se esforce no 

sentido de diferenciar de forma clara cada um dos institutos, não raro, o seu enquadramento 

pode ser impreciso, ou mesmo indissociável99. Tanto é assim, que, por vezes a nomenclatura 

 

99 Nesse sentido, MARQUES NETO expressamente afirma que “Tênue, se é que existente, é a distinção entre a 

autorização e a permissão de uso. ‘A dificuldade surge, contudo, quando se cuida de distingui-lo [o instituto da 

concessão] da permissão de uso que, como a autorização, reveste as mesmas características de ato unilateral e 

discricionário pelo qual a administração faculta ao particular, a título precário, a utilização privativa de bem 
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prevista em determinadas legislações que outorgam ao particular a exploração de um bem 

público são refutadas pelos doutrinadores, pois as condições e requisitos legais definidos não 

estão de acordo com o instituto definido100. Nesse sentido, JUSTEN FILHO bem aponta que “a 

denominação formal adotada no caso concreto é irrelevante. Em muitos casos existe referência 

à ‘permissão’. Em outros casos, a própria Lei consagra terminologia distinta, mas estão 

presentes os requisitos de uma permissão” (2018, p. 1092). 

Tendo essa dificuldade de diferenciação em vista, após analisar quais os modelos de 

outorga aplicados aos recursos naturais não renováveis encontrados no subsolo no tópico a 

seguir, o capítulo será concluído com uma sugestão de modelo de outorga para uso do espaço 

poroso, sem nos apegarmos à nomenclatura em si, mas às características e finalidades que 

fundamentam o modelo a ser adotado. 

 

7.2. Outorga de uso do espaço poroso ao privado 

Como visto nos tópicos anteriores, não há um tratamento ou modelo singular para 

outorgar ao privado o uso de bens públicos. Tampouco há um fundamento legal único ou 

referencial que oriente a identificação do instrumento de outorga aplicável a todos os bens. 

Nesse sentido, esclarece MARQUES NETO: 

A principal razão para isso parece ser o fato de que, em matéria de uso de bens 

públicos, não há uma competência normativa reservada à União, nem mesmo 

para normas gerais. Embora a concessão de uso de bem público tenha natureza 

contratual, não se cogita de entender que isso autorizaria a edição de uma lei 

nacional contendo normas gerais sobre seu regime jurídico. Isso porque o 

emprego, a afetação e a disposição dos bens públicos são tidos como parte da 

autonomia do ente federado, havendo decisões do Supremo Tribunal Federal 

afastando até mesmo a aplicação, a outros entes da federação, de normas 

gerais de licitação quando atinentes à gestão de bens públicos. (2015, p. 265) 

Em sentido semelhante, SUNDFELD e CÂMARA, ao tratar do regime jurídico de 

contrato públicos, destacam que a “identificação segura do regime jurídico contratual aplicável 

 

público. Pode-se mesmo afirmar que não existem diferenças de fundo ou de forma entre a autorização e a permissão 

de uso privativo” (2014, p. 337) 
100 MARQUES NETO, por exemplo, critica a utilização do termo “autorização” de lavra previsto no art. 42 do 

Código de Minas. O autor entende que naquele caso o termo correto seria “concessão” (2009, p. 356). 
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a determinado setor deve ser obtida a partir da análise da eventual lei específica, da sua lógica 

econômica e negocial e de outras características do objeto da contratação” (2013, p. 62), para 

então citar como exemplo os contratos minerários, sujeitos a regras próprias sobre outorgas. 

Diante da ausência de um único referencial para orientar a forma correta de outorga do 

bem público ao privado, é pertinente a este trabalho investigar qual o instrumento apropriado 

para outorga de uso do espaço poroso ao privado. 

Em termos de exploração econômica do espaço poroso para o armazenamento de CO2, 

como concluído no Tópico 6.4., o reservatório geológico ganhará o status jurídico de recurso 

mineral, nos termos dos artigos 20 e 176 da Constituição Federal. Falamos sempre em recurso 

mineral em sentido amplo, pois a sua precisa qualificação poderá variar conforme o tipo de 

reservatório geológico adotado em cada operação (poços de petróleo e gás depletados, camadas 

de carvão não mineráveis ou aquíferos salinos). Isto, porque, cada tipo de reservatório pode ser 

associado a um tipo de recurso natural não renovável já reconhecido pelo sistema jurídico 

brasileiro, conforme ilustrado na Tabela 8:  

Tabela 8 Relação entre reservatórios e recursos naturais não renováveis 

Tipo de reservatório Recurso Natural não renovável 

Poços de petróleo e gás depletados Hidrocarbonetos 

Camadas de carvão não mineráveis Minérios 

Aquíferos salinos profundos Recursos Hídricos 

 

Como descrito no Capítulo 6, a lógica de exploração do recurso mineral para fins de 

armazenamento de CO2 é muito diferente daquela aplicada às formas de exploração dos 

recursos naturais não renováveis contemplados na legislação vigente. Regra geral, a lógica de 

exploração de petróleo, gás natural, minérios e recursos hídricos é de exaurimento por meio de 

extração, isso é, quando a retirada do bem implica a redução paulatina da quantidade física 

disponível. Já a utilização dos reservatórios geológicos para fins de armazenamento não implica 
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retirada ou extração de algo físico, mas a ocupação do espaço poroso com CO2 em caráter 

permanente, o que limita sua exploração para outros fins.  

Se comparado ao uso de outros bens públicos que, a princípio, não se enquadra como 

recursos naturais e nem não renováveis, a exploração do espaço poroso para armazenamento de 

CO2 não encontra exemplo análogo. Regra geral, as demais outorgas de uso implicam a 

devolução do bem ao final do período de vigência entabulado, o que não ocorre integralmente 

no caso do uso para injeção de CO2. Embora não haja retirada ou extração do bem (recurso 

mineral) que implique a redução de sua quantidade, por ter como consequência a redução de 

disponibilidade para uso futuro do próprio reservatório geológico e, também, de espaço de área 

no seu entorno,101 não há possibilidade de devolução ao Poder Público ao final. Logo, a lógica 

de exploração do espaço poroso mais se aproxima da exploração de recursos naturais não 

renováveis.  

A possibilidade de (i) associação direta entre os tipos de reservatório e o tipo de recurso 

natural não renovável combinada à (ii) semelhança lógica de exaurimento do bem público, 

poderia levar à conclusão de que se aplicam os mesmos regimes jurídico de exploração 

pertinentes a cada tipo de recurso.  

Todavia, entendemos que esta não é a conclusão ideal. Primeiro, porque, os 

hidrocarbonetos, os minérios e os recursos hídricos estão subordinados à diferentes regimes de 

exploração, o que implicaria na existência de regimes jurídicos diferentes para a realização de 

uma mesma atividade, o armazenamento de CO2. Segundo, porque, apesar de envolver a 

exploração dor recurso natural, os diferentes regimes jurídicos foram definidos segundo as 

características de cada bem, seu caráter estratégico e os objetivos que o legislador visava 

alcançar quando do processo de elaboração, nenhuma deles contemplava, nem de longe, a 

utilização de tais recursos para armazenamento de CO2, tampouco tinha como finalidade última 

a viabilização de instrumento de mitigação de emissões de GEE. Logo, a legislação atual não é 

suficiente para alcançar a complexidade das atividades de CCS. 

 

101 A referência à área no entorno do reservatório geológico está relacionada a manutenção das condições de 

integridade do mecanismo de sequestro, de modo a evitar que fraturas geológicas surjam, 
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Esta conclusão não quer dizer que os modelos de exploração adotados, assim como o 

racional fundante para o seu desenho, não possam oferecer importantes lições à estruturação do 

regime exploração do espaço poroso dos reservatórios geológicos. Ao contrário, compreender 

as características da exploração de cada um dos recursos naturais não renováveis e o que levou 

à definição de modelos de outorgas variados, é aspecto chave para proposição do modelo ideal 

de outorga do espaço poroso. Vejamos, a seguir, o regime de exploração de cada um dos 

recursos naturais não renováveis referidos neste tópico.   

 

7.2.1. Regimes de exploração de recursos naturais encontrados no subsolo brasileiro. 

7.2.1.1. Exploração de Recursos Hídricos 

A Constituição Federal de 1988 determina que a água é um bem de domínio da União 

(art. 20) ou dos Estados (art. 26), sendo sua da exploração definida pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei nº 9.433/1997 (Lei das Águas).  

Em conjunto, tais instrumentos representam os fundamentos legais para o 

estabelecimento da necessidade de outorga de direitos de recursos hídricos, que visam 

“assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos 

direitos de acesso à água” (art. 11). Isto, porque, a água é considerada um bem escasso e 

essencial, cuja demanda pelo seu uso tende a aumentar, razão pela qual é necessário um 

tratamento que previna a progressiva deterioração das reservas (VILLAR; GRANZIERA, 2020, 

p. 35).  

Diferente dos demais recursos de que trata o art. 176 da Constituição Federal, a 

exploração econômica dos recursos hídricos não se refere apenas à extração para 

comercialização de água mineral como uma commodity pura e simples, mas tem um caráter 

essencial para a manutenção da vida, além de ser matéria principal para fabricação de produtos, 

bem como sua aplicação na geração de eletricidade e outros diversos serviços, inclusive 

público, como o saneamento básico. Nesse sentido, ao tratar da necessidade de outorga de uso 

deste bem público, a Lei das Águas divide os instrumentos por finalidade de aplicação, vejamos: 
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Art. 12. Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes 

usos de recursos hídricos: 

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água 

para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo 

produtivo; 
II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo 

de processo produtivo; 
III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 

gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 

final; 
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 

existente em um corpo de água. 

Note-se que o uso de uma fonte não é privativo de um agente privado. Em muitas 

situações, múltiplos agentes podem fazer uso de uma mesma fonte. Por essa razão, além de 

estabelecer a necessidade de outorga102 do Poder Público, a Lei das Águas ainda instituiu quatro 

diferentes instrumentos de gestão de recursos hídricos que se relacionam com a outorga, 

visando assegurar a utilização racional e eficiente dos recursos hídricos, baseados em 

informações e diretrizes claras de uso: (i) Planos de recursos hídricos; (ii) Classificação dos 

corpos d’água conforme o uso preponderante; (iii) Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos; (iv) Cobrança pelo uso dos recursos.  

Tanto o gerenciamento do recurso, quanto a previsibilidade de acesso à água são 

elementos importantes para o desenvolvimento de atividades econômicas que dependem desse 

insumo. Tais fatores foram considerados na estruturação do modelo, conforme explica o 

Cadernos de capacitação em recursos hídricos, produzido pela ANA:  

Para exemplificar a importância da outorga, da fiscalização e do 

cadastramento de usuários, apresenta-se a seguinte situação: um 

empreendedor decide implantar seu negócio em determinada bacia 

hidrográfica e necessita de água em grande quantidade, uma vez que esse 

recurso é o principal insumo do seu processo produtivo. 

O empreendedor necessita da garantia de que haverá sempre água na 

quantidade e qualidade necessárias à sua produção, caso contrário, ele não 

implantará o empreendimento nesta bacia, pois, sem essa garantia, seria um 

investimento de alto risco. O empreendedor então solicita a outorga à 

 

102 Note-se que que a outorga a lei define a necessidade de outorga para: - derivação ou captação de parcela da 

água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo 

produtivo;  II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;  III 

- lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de 

sua diluição, transporte ou disposição final; IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;  V - outros usos que 

alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. 
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autoridade outorgante. Para tanto, se o corpo hídrico for de domínio da União, 

o solicitante deve se cadastrar no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 

Hídricos (CNARH). A autoridade outorgante, com base nas informações 

cadastradas e fornecidas pelo empreendedor, analisa, sob vários aspectos, a 

inserção de mais esse usuário no conjunto da bacia: se há água suficiente para 

atender a mais essa demanda; se a água utilizada gerará conflitos com outros 

usos ou usuários; se os efluentes despejados pelo novo empreendimento serão 

diluídos pelo corpo hídrico de forma a atender à classe de enquadramento; se 

o uso pretendido observa as prioridades de outorga estabelecidas pelo plano 

de recursos hídricos; se o empreendimento contempla a adoção de tecnologias 

de uso racional da água; entre outros.(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 

2011, p. 11) 

Quanto ao instrumento de outorga, a Lei de Águas não fala em autorização ou 

permissão, limita-se a utilizar o termo “outorga” e definir os termos e condições que devem ser 

observados para sua concessão, atribuindo ao poder executivo a competência para outorga:  

Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder 

Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. 

§ 1º O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito 

Federal competência para conceder outorga de direito de uso de recurso 

hídrico de domínio da União. 

Por sua vez, a Lei nº 9.084/2000, que criou Agência Nacional de Águas e Saneamento 

Básico (ANA), atribui à agência reguladora competência para “outorgar, por intermédio de 

autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União” (art. 

4º, inciso IV)103.  

Quanto ao prazo de vigência, a Lei de Águas prevê que a outorga deverá ser por prazo 

determinado, limitado a 35 anos, e define os critérios que devem ser considerados, destacam-

se: (i) as prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos; (ii) respeito à classe 

em que o corpo d’água estiver enquadrado; (iii) a manutenção de condições adequadas ao 

transporte aquaviário, quando for o caso; e (iv) a relevância da preservação do uso múltiplo dos 

recursos hídricos.  

A própria lei também prevê as hipóteses em que a outorga de direitos de uso poderá ser 

suspensa:  

 

103 As águas minerais têm sua gestão realizada pelo Código de Águas Minerais e pelo Código de Mineração; sendo 

tratadas como recursos minerais (sujeitas à lavra) e não como recursos hídricos (sujeitos à outorga). A ANM 

(Agência Nacional de Mineração) é quem autoriza utilização de água mineral. 
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I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; 

II - ausência de uso por três anos consecutivos; 

III - necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 

inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas; 

IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental; 

V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os 

quais não se disponha de fontes alternativas; 

VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do 

corpo de água. 

A definição de critérios para suspensão do direito de exploração do recurso, por um lado 

oferece previsibilidade e estabilidade ao titular da outorga, por outro, protege o interesse 

público impondo condições para o seu uso, sob pena de perda do direito. 

A partir da análise das principais normas que regem a exploração de recursos hídricos 

brasileiros, observamos que o legislador definiu uma sistemática que considera os seguintes 

aspectos:  

(i) que existem diferentes tipos de uso para o mesmo recurso;  

(ii) permite àqueles agentes privados que desejam utilizar os recursos hídricos 

a previsibilidade quanto aos limites e direitos de acesso aos recursos; 

(iii) promove o uso por mais de um agente privado, oferecendo diretrizes 

objetivas para gerenciar possíveis conflitos, de modo que o “controle feito 

a partir das outorgas permite evitar conflitos entre usuários de recursos 

hídricos e assegurar o efetivo direito de acesso à água” (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ÁGUAS, 2011, p. 14);  

(iv) delega à agência reguladora a competência para outorga.  

(v) do ponto de vista do Poder Público, o legislador instituiu mecanismos que 

permitem ao Poder Público gerenciar e fiscalizar o uso de tais recursos de 

modo a evitar a sua exploração predatória. 

 

7.2.1.2. Exploração de Recursos Minerais 

A exploração de recursos minerais sempre ocupou lugar de destaque no ordenamento 

jurídico brasileiro, seja em virtude da posição estratégica que assume no cenário mundial, seja 



191 

 

por configurar, muitas vezes, a primeira etapa de qualquer processo de crescimento 

econômico(FARIA; REIS, 2016). 

De modo semelhante ao que ocorre com os recursos hídricos, os recursos minerais, 

inclusive os do subsolo, são tidos como bens da União (art. 20 da Constituição). Ainda, o 

parágrafo 1º do art. 20 assegura, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 

hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 

território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva (ou compensação 

financeira por essa exploração).  

A respeito do aproveitamento desses recursos, o parágrafo 1º do art. 176 determina que: 

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 

potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados 

mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por 

brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede 

e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições 

específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira 

ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 

Garante-se, também, a participação do proprietário do solo nos resultados da lavra, na 

forma e no valor que dispuser a lei. Para além da Constituição Federal, merecem destaque os 

dois principais dispositivos que estabelecem as bases legais acerca da outorga de recursos 

minerais. São eles: i) Decreto-lei nº 227/1967, que estabelece o Código de Mineração; e ii) 

Decreto nº 9.406/2018, o qual regula o Decreto-lei nº 227. 

Deste conjunto de normas, verifica-se a existência de múltiplos tipos de regime de 

aproveitamento dos minérios, sendo a forma convencional a realizada por meio de Portaria de 

Lavra (autorização)104. Isto se dá, pois, no caso da atividade de mineração há uma diversidade 

de substanciais minerais, com características diferentes, fazendo variar a destinação do recurso 

e a dificuldade de exploração e aproveitamento. O Código de Mineração, em seu artigo 2º, 

determina os principais regimes de aproveitamento:  

 

104 Portaria de Lavra: título que concede ao minerador um direito exclusivo de explotação de determinada jazida 

até a sua exaustão 
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Art. 2º. Os regimes de aproveitamento das substâncias minerais, para efeito 

deste Código, são: (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996) 

I - regime de concessão, quando depender de portaria de concessão do 

Ministro de Estado de Minas e Energia. 

II - regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de 

autorização do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral 

- DNPM;  

III - regime de licenciamento, quando depender de licença expedida em 

obediência a regulamentos administrativos locais e de registro da licença no 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM;  

IV - regime de permissão de lavra garimpeira, quando depender de portaria de 

permissão do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral 

– DNPM; 

V - regime de monopolização, quando, em virtude de lei especial, depender 

de execução direta ou indireta do Governo Federal.   

O regime de autorização, por meio de Portaria de Lavra, é o meio pelo qual se é 

outorgado o direito de lavra de substâncias minerais valiosas, como minério de ferro, chumbo 

ou cobre; pedras preciosas; rochas ornamentais como mármores e granitos. Esta outorga passa 

pelas fases de requerimento de pesquisa, seguida de alvará para sua realização e, caso 

comprovada a viabilidade e cumpridas as exigências legais, é emitida a Portaria de Lavra. O 

critério é temporal, aquele que requerer primeiro tem prioridades. 

Já o regime de licenciamento está relacionado à extração de areia, argila, saibro, 

cascalho, entre outros, essencialmente materiais utilizados na construção civil. Diferente da 

Portaria de Lavra, a extração desses minérios é direito exclusivo do proprietário do solo.  

O regime de monopolização decorre da previsão constitucional, nesse caso, aplica-se 

aos minerais nucleares. Independente do regime jurídico da exploração mineral, a finalidade é 

sempre atribuir o direito de aproveitamento do recurso mineral. 

O regime de concessão se refere à exploração de hidrocarbonetos, os quais, por sua 

relevância, serão tratados em tópico separado.  

Por fim, quanto ao regime de lavra garimpeira, este é regulamentado pelo Decreto Nº 

98.812/1990. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, garimpo é “ a localidade onde é 

desenvolvida a atividade de extração de substâncias minerais garimpáveis, com aproveitamento 

imediato do jazimento mineral que, por sua natureza, dimensão, localização e utilização 

econômica, possam ser lavradas, independentemente de prévios trabalhos de pesquisa” 

(BRANCO, 2016). Nesse caso, a exploração é feita por pessoa física.  
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Como se nota, a diversidade de instrumentos de outorga se deve mais à existência de 

diferentes substâncias extraíveis e às características a ela inerentes (valor, potencial de risco, 

dificuldade de extração) do que aos múltiplos usos associados a elas. Em outras palavras, a 

exploração mineral, em última análise, refere-se à comercialização do bem propriamente dito e 

não a sua disponibilização para aplicação em determinada atividade. Para os fins da análise aqui 

empreendida, importa-nos a análise da exploração por meio de Portaria de Lavra (autorização). 

Uma característica importante da exploração dos minerais é que, devido aos altos custos 

para identificação de recursos minerais, jazidas minerais economicamente viáveis (fase de 

pesquisa e exploração), bem como para extração dos recursos (lavra), para atrair o interesse do 

agente privado em investir recursos na busca de jazidas viáveis, a outorga da jazida costuma 

ser exclusiva, caso contrário, não seria atrativa aos agentes privados. 

Para orientar tal exploração, o Decreto nº 9.406 prevê como fundamentos para a 

exploração mineral i) o interesse nacional; e ii) a utilidade pública. O Decreto também prevê 

que “o não cumprimento das obrigações decorrentes da autorização de pesquisa, da concessão 

de lavra, do licenciamento e da permissão de lavra garimpeira implicará, a depender da infração: 

I- advertência; II- multa; e III- caducidade do título” (art. 52). 

Nesse sentido, dentre as condutas que podem implicar caducidade, temos a prática 

reincidente de trabalhos de lavra de substância não constante do título autorizativo, bem como 

de lavra ambiciosa, as quais também gerarão aplicação de multa em dobro (arts. 54 e 55); além 

disso, na hipótese de não obediência de prazos de início ou reinício de trabalhos de pesquisa ou 

de lavra, se não houver pagamento de multa pelo titular no prazo de seis meses, também será 

declarada caducidade (art. 58); por fim, a caducidade pode ocorrer em caso de abandono da 

mina ou jazida (art. 68). 

A preocupação que se extrai dos fundamentos para caducidade está relacionada àquela 

clássica falha de mercado em que a exploração de um bem público (no sentido econômico) 

precisa ser gerenciada, sob pena de haver exploração predatória. Outro ponto de destaque se 

refere à preocupação com o abuso de especulação, situação em que o agente privado requer a 

outorga para ter prioridade sob determinada jazida, mas não a explora. Nesse caso, a norma 

inibe tal conduta definindo que a mina deve ser explorada, sob pena de caducidade. 
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Ainda, o Decreto nº 227 determina que, em qualquer hipótese de extinção ou caducidade 

da concessão minerária, o concessionário fica obrigado a remover equipamentos e bens e arcar 

integralmente com os custos decorrentes dessa remoção; reparar ou indenizar os danos 

decorrentes de suas atividades; e praticar os atos de recuperação ambiental determinados pelos 

órgãos e entidades competentes (art. 47-A). 

Outro dispositivo relevante do Decreto nº 227 acerca da exploração de recursos minerais 

refere-se à responsabilidade pelo exercício de mineração. Em seu art. 6-A, o Decreto define que 

a atividade de mineração inclui: 

I - a responsabilidade do minerador pela prevenção, mitigação e compensação 

dos impactos ambientais decorrentes dessa atividade, contemplando aqueles 

relativos ao bem-estar das comunidades envolvidas e ao desenvolvimento 

sustentável no entorno da mina; (Incluído pela Lei nº 14.066, de 2020) 

II - a preservação da saúde e da segurança dos trabalhadores; (Incluído pela 

Lei nº 14.066, de 2020) 

III - a prevenção de desastres ambientais, incluindo a elaboração e a 

implantação do plano de contingência ou de documento correlato; e  (Incluído 

pela Lei nº 14.066, de 2020) 

IV - a recuperação ambiental das áreas impactadas. (Incluído pela Lei nº 

14.066, de 2020) 

Diante dos dispositivos legais analisados, torna-se evidente que a exploração de recursos 

minerais não apenas não é vedada como é incentivada pelo Estado como forma de proporcionar 

o alcance de seus objetivos. A forma como o regime jurídico foi estruturado denota a 

consideração de alguns aspectos relevantes: 

(i) Trata-se de extração de bem, puro e simples, não de outorga de uso; 

(ii) Transfere-se ao privado os custos e o risco da exploração, inclusive na fase 

pesquisa; 

(iii) Tendo em vista os riscos e altos custos, a exploração é privativa do agente 

privado (sobre área específica); 

(iv) O critério de outorga é ordem de chegada; 

(v) Gerenciamento da forma de exploração do bem, evitando uma exploração 

predatória;  

(vi) Define mecanismo para evitar especulação predatória, impedindo que os 

agentes requisitem outorgas de área que não pretende explorar;  

(vii) Há cautela para responsabilização para os riscos ambientais; 
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(viii) Centralização das informações geológicas. 

 

7.2.1.3. Exploração de Petróleo e Gás 

Assim como no caso dos recursos minerais, o comando exposto na Constituição Federal 

é válido para a exploração de gás natural e petróleo: segundo o texto legal, são bens da União 

os recursos minerais, inclusive os do subsolo (art. 20, IX). Além disso, também se assegura à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da 

exploração de petróleo ou gás natural ou compensação financeira por essa exploração. 

Ainda nessa esfera, o art. 177 da Constituição dispõe que constituem monopólio da 

União:  

i) a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos;  

ii) a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;  

iii) a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes 

das atividades previstas nos itens anteriores;  

iv) o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de 

derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por 

meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer 

origem; e  

Por fim, o parágrafo primeiro do mesmo artigo define a possibilidade de a União 

contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I 

a IV, observadas as condições estabelecidas em lei. 

Antes de prosseguir na descrição do regime de exploração, vale notar que nas últimas 

décadas a propriedade do petróleo e gás esteve diretamente relacionada ao seu valor estratégico. 

Isto é, além do seu alto valor econômico, tais recursos foram associados à soberania dos países, 

à autonomia energética propiciada pelos combustíveis fósseis. Esta característica acaba por 

demandar maior proteção e controle na exploração dos recursos, assim como em relação às 

informações e desenvolvimento de tecnologia para sua exploração.  

Feitas as ressalvas acima, no contexto de sucessivas descobertas de reservas de petróleo 

e sob a visão de que sua exploração era necessária e urgente, em 1995 foi promulgada a Emenda 
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Constitucional 09/95, alterando a redação dos parágrafos primeiro e segundo do art. 172 da CF, 

e flexibilizando a exploração do petróleo por terceiros, cuja justificativa consta em seu Projeto: 

Visando flexibilizar o monopólio do petróleo de forma que a união possa 

contratar com empresas privadas a realização das atividades de pesquisa e 

lavra de petróleo e gás natural, refino de petróleo, importação e exportação de 

petróleo, gás e derivados, bem como o transporte marítimo de petróleo, 

derivados e gás natural, inclusive por meio de dutos, devendo a Lei Ordinária 

regular as condições e relações contratuais concernentes, alterando 

dispositivos da Constituição Federal de 1988. (Plano FHC). 

Dois anos depois foi sancionada a Lei do Petróleo, a Lei nº 9.478/97 (“Lei do Petróleo”), 

que dispõe sobre a Política Energética Nacional, as atividades relativas ao monopólio do 

petróleo, instituiu o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do 

Petróleo, dentre outros dispositivos. A flexibilização de exploração do petróleo representou a 

permissão de investimento do capital privado. Nesse contexto, o Brasil estava no caminho de 

deixar de ser mero produtor para o mercado interno, buscando a possibilidade de tornar-se um 

exportador de petróleo. Para tanto, precisava atrair capital privado. 

Assim, no referente à possibilidade de exploração de petróleo e gás natural, a edição da 

Emenda Constitucional nº 09/95, conjugada com a promulgação da Lei do Petróleo, 

estabeleceram o Contrato de Concessão como meio de delegação da exploração de petróleo e 

gás natural pelo Poder Público ao Privado. Posteriormente, com a publicação da Lei nº 

12.351/2010, foi adicionada a modalidade exploração por partilha da produção.  

Ainda, em seu art. 43, a Lei do Petróleo define algumas cláusulas essenciais aos 

contratos: 

Art. 43  O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do 

edital e da proposta vencedora e terá como cláusulas essenciais: 

I - a definição do bloco objeto da concessão;  

II - o prazo de duração da fase de exploração e as condições para sua 

prorrogação;  

III -  o programa de trabalho e o volume de investimentos previsto; 

IV - as obrigações do concessionário quanto às participações; 

V - a indicação das garantias a serem prestadas pelo concessionário quanto ao 

cumprimento do contrato inclusive quanto à realização dos investimentos 

ajustados para cada fase; 

VI - a especificação das regras sobre devolução e desocupação de áreas, 

inclusive retirada de equipamentos e instalações, e reversão de bens; 

VII - os procedimentos para acompanhamento e fiscalização das atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção, e para auditoria do contrato; 
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VIII - a obrigatoriedade de o concessionário fornecer à ANP relatórios, dados 

e informações relativos às atividades desenvolvidas; 

IX - os procedimentos relacionados com a transferência de contrato; 

X - as regras sobre solução de controvérsias, relacionadas com o contrato e 

sua execução e conciliação e a arbitragem internacional; 

XI - os casos de rescisão e extinção do contrato; 

XII - as penalidades aplicáveis na hipótese de descumprimento pelo 

concessionário das obrigações contratuais. 

 

A Lei do Petróleo também define as hipóteses de extinção da concessão, quais sejam: 

(i) pelo vencimento do prazo contratual; (ii) por acordo entre as partes; (iii) pelos motivos de 

rescisão previstos em contrato; (iv) ao término da fase de exploração, sem que tenha sido feita 

qualquer descoberta comercial, conforme definido no contrato; e (v) no decorrer da fase de 

exploração, se o concessionário exercer a opção de desistência e de devolução das áreas em 

que, a seu critério, não se justifiquem investimentos em desenvolvimento. 

Por sua vez, a Lei nº 12.351/2010 define que a exploração e a produção do petróleo e 

gás natural, bem como de outros hidrocarbonetos fluidos na área do pré-sal e em áreas 

estratégicas serão contratadas pela União sob o regime de partilha de produção (art. 3º). Os 

contratos serão celebrados pela União, que celebrará, por intermédio do Ministério de Minas e 

Energia, diretamente com a Petrobrás, dispensada licitação, ou mediante licitação na 

modalidade de leilão (art. 8º). 

Por fim, a Lei nº 12.276/2010 estabelece a modalidade de cessão onerosa, por meio da 

qual a União fica autorizada a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, 

dispensada a licitação, o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural 

e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, 

em áreas não concedidas localizadas no pré-sal (art. 1º). Tal cessão é intransferível. 

Da interpretação dos dispositivos legais aqui expostos, embora o tratamento da 

exploração do petróleo e do gás natural se diferencie do tratamento dado aos recursos hídricos 

e aos recursos minerais, há alguns pontos em comum. A exploração desses recursos naturais 

pelo privado não é vedada, ao contrário, em determinada altura o Estado reconheceu a 

necessidade de investimento para viabilizar a extração de tais recursos para permitir que o país 

gozasse dos benefícios econômicos de sua exploração. 
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No que tange à adoção do modelo de concessão, ela se explica pela combinação de dois 

aspectos. De um lado seu caráter estratégico, que faz com que as informações relacionadas às 

reservas de petróleo nacionais estejam concentradas e guardadas pelo Poder Público, cabendo 

a ele definir a agenda de exploração e a seleção dos campos a serem explorados. Por outro lado, 

uma vez definido quais campos deverão ser explorados, sendo aberta a possibilidade de 

delegação ao privado, diversos serão os agentes privados interessados, não fazendo sentido 

selecionar por “ordem de chegada”.  De tal modo, dado o alto valor econômico do petróleo e 

gás, e o alto risco e custo de exploração de determinada área, a União precisaria garantir 

isonomia de seleção aos interessados vis a vis o maior retorno financeiro para o estado pela 

exploração do recurso. Nesse caso, encaixa-se perfeitamente a utilização do instrumento de 

concessão de exploração de bem público, que entre outras condições, demanda a realização de 

licitação para seleção agente privado.  

Por fim, como feito na análise dos demais recursos naturais não renováveis, a forma 

como o regime jurídico foi estruturado denota a consideração de alguns aspectos relevantes: 

(i) Trata-se de extração de bem, puro e simples, não de outorga de uso; 

(ii) Transfere-se ao privado os custos e o risco da exploração; 

(iii) Tendo em vista os riscos e altos custos, a exploração é exclusiva do agente 

privado; 

(iv) A seleção do privado é feita por meio de licitação, dada a inquestionável 

existência de múltiplos interessados; 

(v) Gerenciamento da forma de exploração do bem, evitando uma exploração 

predatória, sendo a seleção dos campos exploráveis escolha exclusiva do 

Estado;  

(vi) Há centralização das informações geológicas. 

 

7.2.1.4. Síntese dos regimes de exploração 

A Tabela 9 sistematiza as informações descritas acima. 
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Tabela 9 Regimes de exploração de recursos naturais 

 

MINÉRIO PETRÓLEO E GÁS 
RECURSOS 

HÍDRICOS 

INSTRUMENTO DE 

OUTORGA 

Autorização 

qualificada 

Concessão Autorização qualificada 

  

OUTORGANTE Ministério de Minas 

e Energia 

ANP ANA 

FINALIDADE Extração para 

comercialização 

Extração para 

comercialização 

Exploração para 

múltiplos usos   

EXCLUSIVIDADE Sim Sim Não 

FORMA DE SELEÇÃO Temporal – ordem de 

requerimento 

Concorrência  Não se aplica 

 

 

DIVERSIDADE DE 

CARACTERÍSITICAS  

Múltiplos tipos Homogêneo  Homogêneo 

FINALIDADE Comercialização Comercialização Múltiplas 

INTERESSE NA 

EXPLORAÇÃO 

Eminentemente 

privado 

(comercialização) 

Público – geração de 

receita pública 

(royalties) 

Privado - 

comercialização 

Público - aplicação em 

serviços públicos 

Privado - matéria prima 

essencial de diversos 

produtos  

  
CARÁTER 

ESTRATÉGICO 

Baixo105 

  

Alto Médio106 

 

7.3. Outorga do espaço poroso brasileiro para armazenamento permanente de CO2 e o 

futuro da governança do subsolo 

A definição do instrumento jurídico mais apropriado para outorga do espaço poroso não 

é simples. Demanda a análise das características e estratégias necessária à implementação da 

atividade de armazenamento de CO2, assim como suscita uma reflexão mais ampla sobre os 

usos do subsolo, tendo em vista a tendência de concorrências de usos dos mesmos espaços. 

 

105 No geral, os minérios não possuem caráter estratégico. Quando assim são definidos, o regime de exploração é 

alterado.  
106 O regime de exploração atual, quando estruturado, não considerava os recursos hídricos altamente estratégicos. 

A tendência atual é de reconhecimento de que este é um recurso cada vez mais escasso e essencial.  
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Como já adiantado no início do Tópico 7.2.1., embora as atividades de armazenamento 

de CO2 não envolvam extração do bem público, reconhece-se nela uma lógica de exaurimento 

de disponibilidade de uso, além de afetar a possiblidade de uso do subsolo para outras 

finalidades, como apontado no Tópico 6.1. que trata da interação das atividades de 

armazenamento com a execução de outras atividades igualmente importantes, como a 

exploração de petróleo e gás.  

Nesse sentido, ao definir diretrizes de outorga, é importante criar mecanismos para 

identificação desta interação, além de regras de priorização entre as possíveis atividades. 

Significa dizer que é necessário criar um mecanismo de governança entre as diferentes 

autoridades competentes para alinhamento entre diferentes outorgas ao privado quando o 

armazenamento de CO2 puder impactar a exploração dos recursos naturais, notadamente a 

MME, ANP, ANM e ANA. 

Outra característica a ser destacada é o fato de que CCS é uma cadeia, portanto há 

necessidade de integração entre os pontos de captura de CO2 e o local do armazenamento. Nessa 

perspectiva, embora a infraestrutura de captura não precise estar imediatamente acima do local 

de injeção do CO2, afinal existem meios de transporte, sempre será necessário um planejamento 

que permita a integração entre as três etapas. Nesse caso, quanto menor a distância entre pontos 

de captura e de armazenamento, ou mesmo a distância entre possíveis hubs de distribuição de 

gasodutos, o custo com transporte será menor. Seria importante que o mecanismo de outorga 

oferecesse certa flexibilidade para a seleção do local pelo agente privado, desde que 

tecnicamente viável e seguro.  

Ainda, vale notar que, salvo se houver uma política de estado específica para exploração 

do subsolo brasileiro (no sentido de pesquisa) visando identificar locais de armazenamento de 

CO2 técnica e economicamente adequados, caberá ao privado investir recursos para fazer tal 

identificação.  

Por fim, vale lembrar que em um cenário em que haverá políticas fortes para redução 

de emissões (seja por meio da definição de tetos de emissões, taxação de emissões ou mesmo 

políticas de incentivos às reduções de emissão, como mercados de carbono), embora os agentes 

privados tenham interesse econômico na atividade de armazenamento de CO2, há um caráter 

inequívoco de interesse público na viabilização desta atividade. Isto, porque, a urgência 
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climática, em seu estado atual, demanda iniciativas que fomentam a descarbonização da 

economia, que é considerada de interesse coletivo, portanto, de interesse público. 

Considerando os aspectos acima, sugere-se a utilização do instrumento de autorização 

qualificada como meio de outorga tendo em vista sua compatibilidade com as características de 

exploração do espaço poroso para fins de armazenamento de CO2, a qual deve ser estabelecida 

por meio de lei. Não se cogita a utilização da concessão de uso, pois imporia ao Poder Público 

a necessidade de prévia identificação dos locais aptos ao armazenamento, ônus sensível e 

custoso, que pode acabar por atrasar o desenvolvimento de tal atividade. Além disso, o fato de 

a concessão estar condicionada à realização de licitação não parece adequada à necessidade de 

proximidade entre as fontes de captura (fontes estacionárias, que possivelmente já existem, pois 

são plantas de produção de energia, combustível ou grandes indústrias carbonointensivas) e 

locais de armazenamento.  

 Note-se que, independentemente do instrumento jurídico de outorga que venha a ser 

adotado, as condições de outorga devem ser devidamente regulamentadas, definindo de forma 

clara os critérios de outorga, o prazo de vigência, as condições que devem ser cumpridas pelo 

outorgante no período de exploração do espaço poroso, as hipóteses de suspensão do direito de 

exploração e as condições de devolução do bem público.  

Quanto à autoridade competente, dada a viabilidade técnica de utilização de três tipos 

de reservatório geológico (campos de petróleo e gás depletados, camadas não mineráveis de 

carvão e aquíferos salinos), associados aos três tipos de recursos minerais localizados no 

subsolo (hidrocarbonetos, minérios e recursos hídricos), os quais poderão ser impactados em 

outras atividades, entende-se que a outorga deve estar centralizada na autoridade competente 

original, qual seja, o Ministério de Minas e Energia. 

Fala-se em manutenção da autoridade original, uma vez que o MME – na qualidade de 

representante da União, a proprietária de tais bem públicos - já é a autoridade competente para 

“elaboração e aprovação das outorgas relativas aos setores de minas e energia”, conforme artigo 

1º, inciso C do Decreto nº 9.675/2019. No entanto, as outorgas dos recursos naturais referidos 

no parágrafo anterior foram delegadas às respectivas agências reguladoras responsáveis pela 

fiscalização e regulação de tais recursos. 
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A manutenção da competência do MME evitaria conflitos de competência entre as 

referidas agências, o que poderia atrasar ou mesmo paralisar o desenvolvimento de projetos de 

armazenamento de CO2. O reconhecimento desta competência deve vir acompanhada da 

necessária criação de um mecanismo eficiente de governança do subsolo, que pode adotar 

múltiplas conformações.  

Recomenda-se desde a criação de uma secretaria específica do MME, capacitada e 

instrumentada com as informações necessárias, possivelmente auxiliada pelo Serviço 

Geológico Brasileiro. Outra possibilidade é a criação de conselho, liderado pelo MME e 

composto por membros das três agências reguladoras. O arranjo institucional ideal é importante 

e deve ser estruturado de modo a garantir o estabelecimento de um sistema de autoridade 

pública harmonizado de outorga e gestão sustentável de recursos, apoiado pelo 

desenvolvimento de um sistema de informação e classificação de recursos 3D (e 4D) do 

subsolo, a proteção do interesse público, segurança, eficiência e dinamicidade, aspectos 

essenciais ao desenvolvimento das atividades de CCS. 
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8. Responsabilidade civil de longo prazo em operações de 

armazenamento de CO2 

Às atividades de CCS – com destaque para a etapa de armazenamento – estão associadas 

a uma série de riscos, principalmente os relacionados ao vazamento de CO2 para a atmosfera. 

A migração de CO2 desde o reservatório até encontrar a superfície pode ter outras 

consequências no caminho e serão abordadas nessa seção.  Além, é claro, de contribuir para o 

aumento de emissões de GEE, exatamente o que se deseja evitar com a utilização de tecnologias 

de remoção de CO2. 

Acidificação da água, carregamento de componentes de elementos tóxicos, degradação 

da qualidade de reservatórios de petróleo e gás, oxidação e outros efeitos negativos em 

vegetações (conforme tópico 3.2. deste trabalho), são só alguns exemplos dos potenciais efeitos 

práticos do vazamento de CO2.  

Considerando as reflexões ao longo da tese, metodologicamente, classificam-se os 

danos decorrentes do vazamento de CO2, conforme segue: (i) Danos climáticos, isto é, aumento 

de emissões de CO2 para a atmosfera; (ii) Danos Ambientais, como impactos na flora, na fauna, 

nos lençóis freáticos; e (iii) Danos Civis em sentido amplo, por exemplo, a desvalorização de 

um terreno para o qual o CO2 migrou, prejuízos em colheitas que sofreram efeito de acidificação 

de CO2, entre tantos outros. Note-se, porém, que muitas vezes um mesmo evento pode 

configurar as três ordens de danos simultaneamente, conforme ilustra a Figura 12: 

Figura 12 Natureza dos danos decorrentes de operações de CCS 
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Além da inquestionável existência de riscos e suas consequências, que não decorrem 

(ou decorrerão) necessariamente de um ato de negligência ou imperícia por parte do operador 

(fatores externos à operação de injeção podem desencadear a migração do CO2
107

), dois outros 

aspectos se destacam em termos de definição da responsabilidade de civil nestas atividades. 

Um está relacionado ao horizonte temporal da ocorrência de potenciais eventos danosos, dado 

que o CO2 armazenado em reservatório geológicos – considerando a tecnologia atualmente 

disponível - não tem um mecanismo de estabilização108 de curto e médio prazo. Portanto, caso 

ocorra vazamento por fatores externos, a tendência será o CO2 se movimentar e migrar em 

direção à superfície, o que pode ocorrer a qualquer tempo, seja nos primeiros anos após a 

injeção ou longinquamente a dezenas e centenas de anos. 

O outro aspecto relevante está relacionado à dificuldade de se identificar relações entre 

incidentes109 originados da atividade de injeção de CO2 no reservatório geológico e suas 

consequências ou resultados para terceiros, de modo a permitir uma correlação. Considerando 

a complexidade de uma operação de armazenamento, que envolve a injeção de CO2 em grandes 

profundidades, será difícil determinar o que um operador de injeção pode ter feito; e o que 

acontece nas profundidades das camadas geológicas subterrâneas, e como esses esforços, 

fluidez e permeabilidade levam ao dano civil (FAURE; PARTAIN, 2017, p. 80).  

A combinação desses três fatores, isto é, (i) a existência de riscos inerentes à atividade 

de armazenamento; (ii) o horizonte temporal em que o risco pode se materializar; e (iii) a 

dificuldade de identificar a relação entre a operação de CCS e os seus potenciais danos, 

dificultam a atribuição de responsabilidade pelos danos causados e a determinação de sua 

 

107 Como descrito na seção 3.2., ações externas podem criar fissuras ou caminhos de fuga para o CO2 que não 

existiam no momento em que o local de armazenamento foi selecionado e avaliado, tampouco no decorrer da 

operação de injeção. Isto pode ocorrer tanto pelo impacto de operações que envolvam a exploração do subsolo em 

locais próximo ao da operação de armazenamento, quanto pode ocorrer na hipótese de um evento sísmico natural.  
108 A estabilização do CO2 durante seu armazenamento é vinculada aos mecanismos de trapa do reservatório, que 

variam de acordo com as especificidades de cada contexto geológico. No curto prazo, o CO2 injetado tende a ficar 

aprisionado por trapas estruturais e estratigráficas, que são armadilhas físicas das camadas de rochas. Com o 

decorrer do tempo do armazenamento, as trapas residuais e de solubilidade tendem a apresentar maior contribuição 

para a segurança do armazenamento. No longo prazo, a trapa mineral, na qual o CO2 se torna parte da rocha, tende 

a ser uma das contribuições mais efetivas, pois, uma vez que o carbono foi mineralizado, o risco de migração e 

vazamento é significativamente reduzido. 
109 Não chamaremos aqui de acidentes, pois parte dos riscos de vazamento não ocorre necessariamente por conta 

de acidentes.  
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correspondente indenização, elevando os níveis de incerteza aos operadores, prejudicando a 

atração de investimentos privados e limitando o desenvolvimento de projetos.  

Nesse sentido, embora o papel do CCS em grande escala venha sendo amplamente 

reconhecido como estratégico para fins de redução de emissões de GEE, a trajetória de 

implantação de projetos está aquém do esperado (conforme tópico 2.3.). Alguns estudos vêm 

apontando que a ausência de definições sobre a responsabilidade de longo prazo cria tal nível 

de incerteza tornando-se verdadeira barreira ao desenvolvimento das atividades integrantes da 

cadeia de CCS. A incerteza será precificada como risco econômico do projeto, impactando 

substancialmente nos custos e no plano de negócios. Em uma atividade econômica, se tais 

custos superam os benefícios, o agente privado não terá incentivos para sua execução. 

Portanto, os agentes privados que executam as atividades que compõem a cadeia de 

CCS precisarão de alguma garantia de que os custos de responsabilidade não superarão os 

benefícios derivados da implementação de suas operações. Sem essa previsibilidade, a ameaça 

potencial de custos de responsabilidade provavelmente deterá muitos operadores em potencial.  

Diante deste cenário, o presente capítulo tem por objetivo identificar como a 

responsabilidade civil se aplica às operações de CCS, especificamente na etapa de 

armazenamento de CO2, considerando as normas vigentes.  

 

8.1. O sistema de responsabilidade civil no Brasil 

8.1.1. Responsabilidade Civil em sentido amplo 

A essência da responsabilidade civil reside no “descumprimento obrigacional, pela 

desobediência a uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida” (TARTUCE, 2017, p. 372). A 

responsabilidade civil liga-se, portanto, à ideia de desvio de conduta que gerou dano, 

presumindo um dever jurídico preexistente, podendo ser previsto em lei, na ordem jurídica ou 

instituído por vontade das partes. 

Sob essa perspectiva, fala-se em responsabilidade civil contratual ou negocial e em 

responsabilidade civil extracontratual, também conhecida como aquiliana, diante da Lex 
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Aquilia de Damno. Datada do século III a.C, firmou os parâmetros da responsabilidade civil 

extracontratual ao garantir à vítima do dano injusto o direito de obter de seu causador um 

pagamento em dinheiro – e não mais a retribuição do mal causado. No momento em que a lei 

surgiu, a responsabilidade independentemente de culpa constituía a regra.  Segundo TARTUCE 

(2017), no entanto, o elemento da culpa somente foi adotado no entendimento da Lex Aquilia 

muito tempo depois, por meio da máxima de Ulpiano “in lege Aquilia et levissima culpa venit”. 

Em bom português, “mesmo a culpa mais leve gera o dever de indenizar”. 

Inicialmente, cabe tratar da distinção entre responsabilidade civil contratual e 

responsabilidade civil extracontratual. A Responsabilidade Contratual pode ser entendida 

como aquela cuja origem está no descumprimento de obrigação estabelecida por meio de 

contrato, seja pelo inadimplemento absoluto, seja pelo inadimplemento relativo da obrigação. 

Sob esse prisma, segundo PEREIRA (2018, p. 301), “a declaração de vontade é fonte de direito, 

e, portanto, a conduta humana há de ser por ela pautada, fica estabelecido que todo indivíduo 

deve observar a norma preestabelecida, seja ela emanada de um órgão estatal, seja emitida por 

via de declaração individual de vontade”. 

Ocorre que nem sempre é evidente a existência de um negócio ou de um contrato, tendo 

em vista que tanto a responsabilidade contratual quanto a extracontratual com frequência se 

confundem, e, ontologicamente, não se distinguem (VENOSA, 2017, p. 347). Isso, porque, 

quem descumpre uma obrigação, com ou sem negócio jurídico formalizado, pode ser obrigado 

a ressarcir o dano. Ainda, segundo o autor, a doutrina contemporânea aproxima as duas 

modalidades, uma vez que a culpa vista de forma unitária é fundamento genérico da 

responsabilidade: na culpa contratual, no entanto, estuda-se o inadimplemento como seu 

fundamento e os termos e os limites da obrigação; na culpa extracontratual ou aquiliana, por 

sua vez, leva-se em conta a conduta do agente e a culpa em sentido lato. Nesse sentido, a 

primeira seria vista como responsabilidade derivada de um contrato, de um inadimplemento ou 

de mora, enquanto a segunda é derivada de um dever de conduta, de transgressão de 

comportamento. 

Na esfera do Direito brasileiro e de seu panorama histórico acerca do tema, merece 

destaque a noção de Responsabilidade Civil prevista no Código Criminal de 1830: atendendo 

às normas da Constituição do Império, transformou-se em código civil e criminal que previa (i) 
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a reparação natural, quando possível, ou a indenização; (ii) a integridade da reparação, até onde 

possível; (iii) a previsão dos juros reparatórios; e (iv) a solidariedade e a transmissibilidade do 

dever de reparar e do crédito de indenização aos herdeiros (GONÇALVES, 2017, p. 20). 

Posteriormente, o Código Civil de 1916 adotou a teoria subjetiva como regra110, a qual 

exige prova de culpa ou dolo do causador do dano para que seja obrigado a repará-lo. Com o 

avanço da complexidade das relações sociais, ganhou espaço a chamada teoria do risco, a qual 

abarca muitas hipóteses em que as concepções tradicionais se revelam insuficientes para 

proteger a vítima. Nesse caso, a responsabilidade é vista sob o aspecto objetivo:  

[...] o operário, vítima de acidente do trabalho, tem sempre direito à 

indenização, haja ou não culpa do patrão ou do acidentado. O patrão indeniza, 

não porque tenha culpa, mas porque é o dono da maquinaria ou dos 

instrumentos de trabalho que provocaram o infortúnio.(GONÇALVES, 

2017, p. 20) 

Na teoria do risco, concebe-se a ideia do exercício de atividade perigosa como o 

fundamento da responsabilidade civil. Nesse sentido, o exercício de atividade que possa causar 

dano representa um risco que é assumido pelo agente que exerce a atividade, qual seja, de ser 

obrigado a ressarcir os danos que venham resultar a terceiros. Assim, a responsabilidade 

objetiva se apresenta sob a máxima de que se existe dano, carece existir ressarcimento, 

independentemente da ideia de culpa.  

O elemento culpa foi gradativamente perdendo importância e a noção de 

responsabilidade objetiva para certas atividades passou a ser adotada por meio de leis 

(TEPEDINO; TERRA, 2021). Um exemplo interessante de responsabilidade objetiva está 

definido na Lei nº 9.478/97, que ao regulamenta as atividades petrolíferas e trata de questões 

relativas à responsabilidade civil e administrativa pelos danos causados durante o processo 

produtivo do petróleo e gás. O artigo 44 da Lei do Petróleo atribuiu ao concessionário todas as 

responsabilidades por eventuais danos, deixando para o contrato de concessão a 

regulamentação dessa responsabilidade: 

Art. 44  O contrato estabelecerá que o concessionário estará obrigado a: 

V - responsabilizar-se civilmente pelos atos de seus prepostos e indenizar 

todos e quaisquer danos decorrentes das atividades de exploração, 

 

110 Em poucas situações presumia a culpa do lesante, como é o caso dos arts. 1.527, 1.528 e 1.529. 
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desenvolvimento e produção contratadas, devendo ressarcir à ANP ou à União 

os ônus que venham a suportar em consequência de eventuais demandas 

motivadas por atos de responsabilidade do concessionário; 

Outro exemplo notável é o definido pela Lei Federal nº 6.453/1977, que dispõe em seu 

artigo 4º: “será exclusiva do operador da instalação nuclear, nos termos desta Lei, a 

responsabilidade civil pela reparação de dano nuclear causado por acidente nuclear”.  Apesar 

de definir um regime de responsabilidade objetiva, a legislação limita esta responsabilidade ao 

operador, isto é, resguarda a cadeia de fornecimento envolvida com a atividade nuclear de uma 

responsabilização solidária. Como bem aponta ARAGÃO (2016, p 71.), o objetivo dessa 

limitação foi de criar um sistema que “ao mesmo tempo, fosse suficiente para proteger os 

direitos dos indivíduos atingidos por eventuais acidentes, mas também que propiciasse um 

cenário adequado e atrativo para investimentos e até mesmo para a contratação dos seguros 

necessários.”  

Atualmente, a responsabilidade civil está estruturada no Código Civil de 2002 do 

seguinte modo, há uma cláusula geral de responsabilidade subjetiva, prevista no art. 186, 

definindo que “todo aquele que, mediante ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito” e a previsão de hipóteses 

em que haverá a responsabilidade de reparação do dano independente de culpa, conforme 

disposto no parágrafo único do art. 927:  

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 

culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. 

Como se nota, o sistema atual manteve como regra geral a responsabilidade subjetiva, 

exigindo demonstração de culpa do agente. No entanto, nos casos especificados pela lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

em risco para os direitos de outrem, há necessidade de reparação do dano causado 

independentemente de culpa. Como bem aponta ARAGÃO (2016, p. 67), “[o] fundamento da 

responsabilização, nesses casos, deixa de ser o ato ilícito, para passar a ser o ato lícito, mas 

gerador de riscos. O fundamento da responsabilidade deixa de ser a culpa, mas o risco gerado 

pela atividade”. 
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A avaliação de incidência da responsabilidade sem culpa cabe ao Poder Judiciário que, 

na qualidade de intérprete das previsões legais, vale-se de juízo discricionários. Uma vez 

delimitada a responsabilidade civil de modo geral, é importante compreender os elementos que 

a constituem. De acordo com TEPEDINO et al. (2021), contemporaneamente são três os 

elementos: (i) ato culposo ou atividade objetivamente considerada; (ii) dano; e (iii) nexo de 

causalidade.  

No que se refere ao ato culposo, trata-se de elemento essencial à responsabilidade 

subjetiva. É necessário analisá-lo em sentido amplo e em sentido estrito. A primeira implica 

tanto intenção de lesar alguém, quanto um erro de conduta ou desvio da normalidade de agir ou 

não. Dessa maneira, a culpa em sentido amplo abarca tanto o dolo (intenção de prejudicar 

outrem em razão de ação ou omissão voluntária prevista no art. 186 do Código Civil), quanto a 

culpa em sentido estrito, referente à imprudência, negligência ou imperícia. Em ambas as 

hipóteses, será capaz de violar o direito subjetivo de outrem, de modo a ensejar sua reparação.  

Por sua vez, a atividade considerada deve referir-se a elemento essencial à 

responsabilidade civil objetiva. Isto é, a operação de uma atividade de risco, como nos termos 

do artigo 927 do CC ou de atividade prevista em lei, a quem o legislador imputou a 

responsabilidade objetiva pelos danos causados. 

No caso das atividades CCS, até o momento, não há previsão legal de responsabilidade 

objetiva determinada por lei, bem como não há legislação específica sobre tais atividades. Por 

outro lado, os riscos relacionados ao vazamento de CO2 e suas consequências podem ser 

considerados riscos inerentes à atividade, de modo que, caso uma legislação específica não 

disponha de forma diferente, poderá ser aplicada a teoria do risco integral em matéria de 

responsabilidade civil. Parecendo não ser possível, portanto, argumentar de forma diversa nas 

atividades de CCS. Há amplo reconhecimento de que a migração de CO2 dos reservatórios é 

um risco relevante. Tanto assim que na última década grande parte dos esforços e investimentos 

em Pesquisa & Desenvolvimento relacionados ao CCS tive como foco a criação de métodos e 

instrumentos que permitissem a correta identificação, mitigação e monitoramento do 

comportamento do CO2 armazenado. Em sendo aplicável a teoria do risco, os operadores de 

CCS estarão sujeitos à responsabilização – e correspondente reparação - por todo o dano 

causado, independente de culpa.  
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O próximo elemento essencial é o dano. Resultando a responsabilidade civil de 

obrigação de ressarcir, não é possível que ela se concretize onde não há nada a ser reparado. 

Por essa definição, fica determinado que quem cause prejuízo a outros tem a obrigação de 

repará-lo. São duas as categorias de dano, o patrimonial e moral. O primeiro tem relação 

material com aquilo que se perde por conta do dano, diminuição de ativo, ou o que se deixa de 

ganhar. Já o dano moral “é a lesão a qualquer aspecto da dignidade da pessoa humana” 

(TEPEDINO; TERRA, 2021) 

A doutrina entende que o dano, enquanto elemento da responsabilidade civil, deve ser 

atual e certo, ou seja,  dano que já existe ou já ocorreu no momento da ação de responsabilidade 

(atualidade) e está fundado sobre um fato preciso e não sobre hipótese (certeza), (PEREIRA, 

2018, p. 64). Nesse sentido, a reparação de um dano futuro não encontra unânime objeção 

doutrinária. Nesse sentido: 

Assim é que Planiol, Ripert e Esmein admitem possa ser ressarcido um 

prejuízo ainda não positivado, se a sua realização é desde logo previsível pelo 

fato da certeza do desenvolvimento atual, em evolução, mas incerto no que se 

refere à sua quantificação; ou, ainda, se consistir na sequência de um fato 

danoso atual, como seria o caso do dano causado a uma pessoa, implicando 

sua incapacidade para o trabalho (PEREIRA, ANO p. 64) 

Por fim, o nexo de causalidade pode ser entendido como a relação de causa e efeito entre 

o ato culposo ou atividade realizada e o dano sofrido. Este elemento é necessário em qualquer 

hipótese de responsabilização (seja ela objetiva, seja ela subjetiva).  

 Nesse aspecto, poderá haver certa dificuldade de identificação do nexo de causalidade 

entre os danos decorrentes do vazamento de CO2 provenientes de reservatórios geológicos, 

especialmente quando decorrido largo período após o encerramento da operação de injeção. Por 

esta razão, a regulação da atividade - principalmente em termos de fiscalização e 

monitoramento pós-encerramento de operação - deve ser estruturada de modo a prever 

instrumentos que viabilizem a identificação do nexo de causalidade.  

 



211 

 

8.1.2. Responsabilidade por dano ambiental 

A disciplina ambiental, do ponto de vista jurídico, é matéria relativamente nova, cujo 

surgimento decorre da mudança de visão da sociedade sobre a relevância do tema. No passado, 

os danos ao ambiente eram entendidos como parte do desenvolvimento econômico.  Foi só na 

segunda metade do século XX que se inaugurou um tratamento jurídico próprio, de 

responsabilizar empresas por danos causados. Um exemplo digno de nota foi a edição da 

Convenção de Paris de 1960, que endereçou danos decorrentes de utilização de energia 

Atômica. Ou ainda a Convenção de Viena, que tratou de responsabilidade nuclear.  

No Brasil a responsabilidade por danos causados ao ambiente é matéria constitucional, 

inserida no Capítulo VI da Constituição Federal de 1988, que em seu art. 225, caput, prevê que 

“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”.  

Como bem aponta DERANI, da leitura do dispositivo o “meio ambiente ecologicamente 

equilibrado revela-se como um patrimônio coletivo, ou seja, um bem de uso comum do povo” 

(2008, p. 246), o que conduz à conclusão de que sua manutenção e proteção são 

imprescindíveis.  O próprio art. 225 define os instrumentos jurídicos mínimos para gestão do 

meio ambiente, além de estabelecer “uma tríplice responsabilização a ser aplicada aos 

causadores de danos ambientais, conforme se pode observar no artigo 225, § 3º da CF” 

(ANTUNES, 2010, p. 211). 

Por sua vez, a Política Nacional do Meio Ambiente – instituída pela Lei nº 6.938/81 – 

em seu artigo 14, §1º, define o regime desta responsabilização como objetiva: 

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 

estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação 

da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 

(...) 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 

propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 

ambiente. 
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Como bem explica MACHADO, a “responsabilidade objetiva ambiental significa que 

quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio 

dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou 

reparar” (2013, p. 404). Nesse caso, não importa se a atividade é arriscada ou perigosa, importa 

identificar quem foi atingido pelo dano, se o meio ambiente, poderá ser imputada a 

responsabilidade civil objetiva. 

Há um aspecto referente ao dano ambiental que modifica a concepção tradicional da 

responsabilidade civil. No tocante ao dano em geral, o prejuízo a ser indenizado deve ser atual, 

enquanto a responsabilidade por dano ecológico vai mais além: todo potencial prejuízo que 

possa advir no futuro deve ser coibido, de modo que é aberta uma problemática a respeito de 

dano futuro e do impacto ecológico que determinada atividade pode vir a causar  (VENOSA, 

2017, p. 607). Em razão disso, bem como dos interesses coletivos envolvidos, diminui-se a 

exigência de comprovação de nexo causal. Acerca do nexo causal em matéria de danos 

ambientais VENOSA destaca:  

Em se tratando de prejuízo causado à natureza, há uma minoração acentuada 

dessa noção, sendo imperioso apenas que haja uma potencialidade de dar 

causa ao prejuízo na atividade do agente que se pretende responsabilizar, 

estabelecendo-se, então uma presunção, que se deve, sobretudo, à inspiração 

romana de equidade, pela qual aquele que lucra com uma atividade deve 

responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes, evitando-se a 

chamada socialização do prejuízo (2017, p. 67). 

Assim, o nexo causal é verificado objetivamente e de forma atenuada, de modo que será 

suficiente a existência de lesão e do risco preexistente de criá-la. Esse risco deve ser visto como 

condição da existência do dano, mesmo que não se possa mostrar que foi sua causa direta. Por 

meio dessa ideia, não há pretensão de se tolerar o prejuízo mediante indenização, mas sim 

impedir que esse prejuízo venha a acontecer. Dado o caráter de ordem pública de que usufrui a 

proteção do meio ambiente, foi instituída a solidariedade passiva pela reparação do dano 

ecológico. Significa dizer, por exemplo, que em um distrito industrial no qual seja impossível 

individualizar-se o responsável pelo dano ambiental, todos serão solidariamente responsáveis. 

A partir das análises empreendidas na tese, entende-se que é sobretudo o interesse 

público que faz com que exista solidariedade entre os degradadores do ambiente, de forma a 

garantir uma reparação do dano mais rápida e mais eficaz. Além disso, não seria adequado que 
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o dano ambiental permanecesse sem reparação quando não fosse possível identificar de quem 

efetivamente partiu a emissão que o provocou. 

Ainda, quanto à solidariedade, esta não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das 

partes. Em regra, quem deve indenizar é o causador do dano ambiental, mas, havendo mais de 

um causador, todos são solidariamente responsáveis pela indenização, conforme dispõe o art. 

942 do Código Civil.111 

Tal solidariedade faz com que seja irrelevante se o dano foi produzido por causa 

principal, causas “secundárias” ou, ainda, “concausas”: existindo dano causado por mais de 

uma pessoa, todas são responsáveis. Nesse sentido, GONÇALVES: 

Em se tratando de dano ambiental, a continuidade delitiva é motivo bastante 

para a condenação atual da indústria poluente, não obstante tenha o dano sido 

provocado também por algum antecessor no tempo. É nisso que reside a 

indenização por responsabilidade objetiva solidária dos danos causados ao 

meio ambiente. (2017, p. 93), 

Considerando a submissão da esfera dos danos ambientais à teoria do risco integral, na 

visão de VENOSA, até mesmo a ocorrência de caso fortuito e força maior é irrelevante. Nesse 

sentido, a responsabilidade é amparada tão somente no fato de existir atividade da qual adveio 

prejuízo (VENOSA, 2017, p. 611). 

O tema da possibilidade de excludentes de responsabilidade na esfera ambiental é, no 

entanto, bastante controverso. Contrapondo o posicionamento ora mencionado, SILVA (2013) 

tece a seguinte crítica à adoção da teoria do risco integral:  

A aplicação da teoria do risco-integral em matéria ambiental, assim como em 

qualquer seara da responsabilidade civil, implica a total ausência de segurança 

jurídica, transformando-se a ideia de reparação em arbítrio, de modo que a sua 

demagógica utilização — poderia ser dito também utilitarista/funcionalista — 

evidencia o uso eminentemente político e autoritário face ao Poder Judiciário. 

Trata-se de doutrina manifestamente inconstitucional, face a diversas normas, 

avultando em importância a contrariedade ao princípio da legalidade, 

corolário do estado de Direito e conquista da humanidade”. (SILVA, 2013, p. 

44) 

 

111 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do 

dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo 

único. São solidariamente responsáveis com os autores os coautores e as pessoas designadas no art. 932. 
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A respeito das excludentes de responsabilidade do Estado, GONÇALVES 

(GONÇALVES, 2017, p. 99) menciona a conclusão a que chegaram Darlan R. Bittencourt e 

Ricardo K. Marcondes, em trabalho a respeito do tema: para eles, remanesce a responsabilidade 

objetiva e solidária do Estado em questões ambientais, sem qualquer possibilidade de 

excludentes, tendo em vista que o Poder Público é o responsável pelo controle, fiscalização e 

vigilância do meio ambiente. 

No entanto, tal posição é conflitante com o exposto por MUKAI (1988, p. 63). O autor 

afirma que a responsabilidade solidária da Administração se dará objetivamente nas atividades 

sujeitas à aprovação pelo Poder Público quando o ato administrativo for lícito, e subjetivamente, 

quando for ilícito, quando houver omissão do Poder de Polícia. No entanto, o mencionado autor 

considera a atividade clandestina, a culpa da vítima e a força maior como fatores que não 

ensejam responsabilização do Estado, uma vez que está calcada na teoria do risco 

administrativo. 

Nesse mesmo sentido, GONÇALVES (2017, p. 101), destaca que, por receio em se 

adotar a teoria do risco integral, não se chegou ainda a um consenso sobre a forma de 

responsabilização estatal nos danos causados ao meio ambiente.  

Quanto à definição de dano ambiental, há certa dificuldade em sua conceituação. 

Tratando-se de matéria relativamente nova do ponto de vista jurídico, ainda não há unidade de 

conceitos quanto aos termos “direito ambiental”, “direito do meio ambiente” e “direito 

ecológico”. Isso, porque, nem a Constituição brasileira prevê uma noção técnica-jurídica de 

meio ambiente, cabendo a PNMA, em seu art. 3º, I, prever a seguinte definição: “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 formas”. A referida lei, no entanto, não 

traz previsão de dano, mas limita-se às noções de degradação ambiental e de poluição:  

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - 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; 

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características 

do meio ambiente; 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 

que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
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b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

f) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

A partir das disposições acima transcritas, MILARÉ (2009, p. 866) conceitua dano 

ambiental como “a lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação – alteração 

adversa ou in pejus – do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida”. Por sua vez, segundo 

LEITE (2000, p. 108), o dano ambiental pode ser definido como “toda lesão intolerável causada 

por qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como macrobem 

de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente, a terceiros, tendo 

em vista interesses próprios e individualizáveis”. 

Aplicando tal lógica aos riscos decorrentes das operações de CCS, tendo em vista que 

algumas das consequências da migração de CO2 para a superfície pode ter consequências 

ambientais, uma vez que alteram os elementos que compõem o meio ambiente, pode-se afirmar 

que parte dos riscos causados por operações de CCS, especialmente na fase de armazenamento, 

tem potencial para causar dano ambiental. Caso legislação não venha a ser editada, dispondo 

de forma diversa, os operadores de tais atividades estarão sujeitos ao regime de 

responsabilidade objetiva. 

 

8.1.2.1. Imprescritibilidade dos danos ambientais 

Pode-se entender que os danos ambientais sempre irão incidir diretamente sobre o meio 

ambiente e os elementos que o compõem, o que representa um prejuízo a toda coletividade. 

Todavia, tais danos não estão necessariamente limitados à coletividade, em certos casos podem 

impactar moral ou materialmente, os interesses econômicos ou a saúde de um indivíduo ou 

conjuntos de indivíduos.  

Sob essa perspectiva, também é relevante destacar que, nessa esfera, sendo os danos de 

ordem coletiva e de difícil reparação, apenas o pagamento em dinheiro mostra-se insuficiente. 

Além da condenação em dinheiro, a reparação de dano ambiental também deve buscar a 
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reconstituição ou recuperação do ambiente natural ferido. Nesse sentido, apenas quando essa 

recuperação se mostra inviável é que se deve recorrer exclusivamente à indenização.  

Ainda no referente à reparação de dano, todos aqueles relacionados ao patrimônio 

cultural e ambiental são passíveis de avaliação e de ressarcimento. Como já dito anteriormente, 

a regra de que o dano deve ser sempre atual não é absoluta. Em matéria ambiental, pode ser 

objeto de reparação o dano futuro: sob essa perspectiva, é possível a previsão de reparação de 

um dano ainda não inteiramente realizado, mas que fatalmente se produzirá em virtude de fatos 

já consumados e provados, como no caso dos danos decorrentes de atividades nucleares, danos 

à saúde decorrentes do emprego de agrotóxicos e danos ao ecossistema de uma região em 

decorrência de vazamento de oleoduto. 

A esse respeito, na visão de CARVALHO (2008, p. 86), o dano ambiental futuro 

compreende dano reparável, mesmo perante as incertezas científicas que demarcam o dano 

ambiental em sua dimensão futura, implicando um enfraquecimento da necessária certeza da 

concretização futura do dano e do dogma da segurança jurídica para a incidência da 

responsabilidade civil. 

Em outras palavras, o dano ambiental futuro se verifica na expectativa de dano de caráter 

individual ou transindividual ao meio ambiente. Em se tratando de risco, não há, 

necessariamente, certeza de sua ocorrência futura, mas a probabilidade de prejuízo às futuras 

gerações. A constatação de alta probabilidade ou probabilidade determinante de 

comprometimento futuro da função ecológica ou da capacidade de uso humano dos bens 

ecológicos possibilitaria a condenação do agente às medidas preventivas necessárias a fim de 

evitar danos ou minimizar as consequências futuras daqueles já concretizados. 

Além da discussão sobre expectativa de dano futuro, há ainda algumas hipóteses de 

danos ambientais que representam uma prática lesiva continuada no tempo, originária de um 

ou mais autores, provenientes de uma sucessão de atos. Estes são chamados de danos 

continuados, como é o caso clássico da degradação da camada de ozônio, pela liberação de 

clorofluorcarbonetos: esses gases liberados causam danos ao meio ambiente, de modo a 

produzir efeitos nocivos à saúde e ao patrimônio das pessoas, ainda que esses efeitos se 

exteriorizem apenas muitos anos após o ato praticado. 
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Sobretudo por esse motivo, nestes casos, bem como em outros similares de danos 

ambientais, no direito brasileiro, não incidem as regras clássicas de prescrição do Direito 

Civil112. O fundamento da imprescritibilidade tem como princípio o fato de que o bem jurídico 

lesado é o interesse difuso da comunidade a um meio ambiente equilibrado. Se está diante de 

interesses não divisíveis e não individualizados, e, consequentemente, que podem ser 

prejudiciais a estas e às futuras gerações.  

É por esse motivo que não há hipótese passível de decaimento, visto que o interesse é 

atemporal, e, portanto, exercitável por mais de uma geração. Nesse sentido, MIRRA, destaca o 

seguinte: 

Toda espécie de ação está sujeita à prescrição, desde que a pretensão por ela 

veiculada envolva direitos patrimoniais e alienáveis; do contrário, não se 

sujeita a ação à disciplina prescricional. Nesse sentido — é uma vez mais a 

lição de Clóvis Bevilaqua — não estão sujeitas à prescrição, entre outras, as 

pretensões relacionadas a direitos que são emanações imediatas ou modo de 

ser da personalidade (direito à vida, liberdade, honra) e as concernentes à 

tutela de bens públicos de uso comum. (MIRRA, 2004, p. 245) 

Por sua vez, de acordo com ARMELIN (2003, p. 397), o fundamento para a não 

aplicação de prescrição em situação de indenização ambiental está amparado no fato de que não 

se está diante de direito de propriedade, mas sim de direito de ordem pública e indisponível. 

Nesse sentido, o meio ambiente equilibrado não é direito patrimonial, mas sim direito 

fundamental. No referente à prescrição por dano ambiental e seus efeitos no tempo, a autora 

destaca o seguinte:  

Pondera-se, também, em relação ao problema dos efeitos no tempo, que o 

dano causado ao meio ambiente carrega em si a lentidão do estado gravoso, 

ou seja, pode surgir aos poucos a consequência da poluição, podendo demorar 

anos para apresentar seu agravamento. Como considerar o início do prazo 

prescricional nestes casos, quando se pensa que a situação é grave, o futuro 

poderá mostrar que ficou pior? Neste sentido, consideramos a lentidão do 

 

112 Como regra geral, o art. 206 do Código Civil dispõe: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei 

não lhe haja fixado prazo menor.” Segundo MOREIRA e SILVA: “Beneficiam os réus, as redutoras da relativa 

menoridade (infratores entre 18 e 21 anos) e a da maioridade setentenária (art. 115 do CP). A pena de prisão não 

é aplicável às pessoas jurídicas, entretanto, como estas respondem acessoriamente, a prescrição das medidas 

aplicáveis à pessoa jurídica dar-se-á nos moldes da aplicada às pessoas físicas, quando incidentes penas restritivas 

de liberdade, ou em função das regras da prescrição da pena de multa, caso não seja o caso de aplicação da restrição 

de liberdade das pessoas físicas responsáveis (MOREIRA; SILVA, 2012, p. 11).” 
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estado gravoso um dos pontos fortes para não aplicação da prescrição aos 

danos ambientais coletivos. (ARMELIN, 2003, p. 397) 

O mesmo não ocorre, contudo, se estamos diante de danos ambientais reflexos, os quais 

referem-se a danos materiais individuais em virtude de lesões ambientais, uma vez que são 

disponíveis: sendo assim, estão sujeitos às previsões e prazos prescricionais expressos no artigo 

205 do Código Civil (3 anos) e no artigo 1º do Decreto nº 20.190/32 (5 anos), que regulamenta 

a prescrição de direitos e ações contra o Poder Público. 

A imprescritibilidade da responsabilidade por dano ambiental é um ponto 

particularmente sensível no caso da etapa de armazenamento geológico de CO2, à medida que, 

como já alertado diversas vezes ao longo deste trabalho, há possibilidade de migração do CO2 

armazenado muito tempo após o encerramento da operação de injeção. Significa dizer que, se 

aplicada a regra de imprescritibilidade vigente, aquele que injetar CO2 permanecerá 

juridicamente responsável por todos os danos ambientais que porventura venham ocorrer por 

um período indefinido, o que representará um ônus permanente ao operador, impactando 

diretamente nos custos desta atividade.  

 

8.1.3. Responsabilidade climática 

O interesse acerca dos danos causados pelas alterações climáticas tem sido, de modo 

bastante recente, desencadeado pelos esforços do direito internacional público: sobretudo no 

âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a reparação de 

prejuízos associados às mudanças climáticas vem sendo muito discutida. 

No entanto, ainda que a Convenção se proponha a promover a implementação de 

abordagens para enfrentar as perdas e danos de uma forma abrangente, integrada e coerente, a 

matéria de responsabilidade civil ainda não se fez presente em suas considerações.  

Segundo HINTEREGGE(2017, p. 239), há muito ceticismo a respeito da aplicação do 

instituto da responsabilidade na seara de mudanças climáticas. Vale dizer, contudo, que tal visão 

desconsidera as reivindicações contra pessoas ou instituições que são legalmente obrigadas a 

proteger indivíduos ou objetos de danos causados por essas alterações. Sob essa perspectiva, 

prestadores de serviços de construção, por exemplo, devem considerar o cenário climático 
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quando prestam os seus serviços. Arquitetos ou construtores que não considerem a frequência 

crescente de tempestades, queda de neve pesada ou inundações na região, desde a fase de 

planejamento, podem ser responsabilizados pelo seu fracasso quando os danos ocorrem. 

Outro campo no qual o instituto de responsabilidade civil rege os danos causados por 

alterações climáticas é o das autoridades públicas. Na sociedade moderna, o Estado assumiu, 

em grande medida, a tarefa de proteger os seus cidadãos de danos, o que inclui a prevenção de 

perdas causadas pelas alterações climáticas: tal responsabilidade pode surgir se, por exemplo, 

a autoridade pública competente não proteger uma área do risco iminente de 

inundação.(HINTEREGGER, 2017) 

Tal responsabilização é tida como via de mão dupla: de um lado, assegura que as vítimas 

das alterações climáticas irão receber compensação por sua perda, e, de outro, induz os agentes 

políticos a assumirem os riscos de alterações climáticas de modo sério, tanto em seu trabalho 

político, quanto em sua tomada de decisões. 

Uma área em que a responsabilidade civil tem um efeito indireto nas alterações 

climáticas é a responsabilidade dos vendedores de produtos ou prestadores de serviços que 

devem cumprir normas específicas de emissão. Os vendedores de produtos ou os prestadores 

de serviços que violem as suas obrigações legais ou contratuais são responsáveis perante seus 

compradores de acordo com as regras de garantia, mas em muitos países também a 

responsabilidade pode ser aplicável. Isso vale para os vendedores de veículos que violem 

normas de emissão legais ou contratuais.  

A respeito de julgamentos envolvendo questões de responsabilidade climática, 

especialmente nos Estados Unidos, muitos casos já foram levados ao Poder Judiciário,113 no 

entanto, as reivindicações, de modo geral, foram indeferidas sob o fundamento de que (i) as 

questões relativas às alterações climáticas não são questões judiciais, mas antes políticas, que 

devem ser resolvidas pelo Congresso e (ii) há grande dificuldade dos reclamantes para 

estabelecer um nexo de causalidade suficiente. 

 

113 Um panorama geral acerca de questões litigiosas no âmbito da responsabilidade climática nos Estados Unidos 

foi feito pela Columbia Law School e pode ser encontrado em: <http://climatecasechart.com/climate-change-
litigation/>  

http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/
http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/
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No Brasil, adentrando à temática de casos concretos a respeito da responsabilidade 

climática, vale mencionar o caso da Siderúrgica São Luís Ltda, no qual é tratada a problemática 

da utilização de grandes volumes de carvão vegetal sem origem regular. De acordo com o 

Ibama, a empresa (Ré) estaria adquirindo insumos oriundos de desmatamentos ilegais, por meio 

de guias florestais do Estado do Mato Grosso ideologicamente falsas, “dado que não apontam 

a origem regular e o lastro real do carvão vegetal utilizado como insumo na 

siderúrgica.”(JIUKOSKI DA SILVA; PIRES, 2021, p. 674) 

A respeito do caso, são duas as opiniões apresentadas: a primeira afirma que, ao adquirir 

carvão sem lastro legal e deixando de exigir prova de sua origem regular, a siderúrgica efetuou 

a emissão de GEE em desacordo com padrões ambientais. A segunda, por sua vez, afirma que 

o problema se refere à conduta a ser imputada exclusivamente a terceiro – no caso, o fornecedor 

do carvão – de modo que inexistem provas de participação da siderúrgica na produção irregular 

de carvão vegetal, além de não haver prova de nexo de causalidade entre a atividade exercida e 

o aquecimento global existente.  

Acerca dos dois pontos de vista apresentados e dos desafios probatórios concernente às 

alterações climáticas, JIUKOSKI DA SILVA e PIRES, pontuam: 

“[...] inúmeros são os desafios probatórios em relação aos danos climáticos; 

muitas vezes uma fonte de emissão de poluentes atmosféricos está licenciada, 

mas, ainda assim, causa danos climáticos ao ultrapassar o limite real de 

suporte da bacia aérea a qual está inserida (o seu grau de tolerabilidade). 

Diante disso, defende a autora: "o cumprimento ou não dos limites máximos 

de emissão de GEE consiste em um critério muito importante para a imputação 

da responsabilidade civil". (JIUKOSKI DA SILVA; PIRES, 2021, p. 674) 

Em vista disso, quanto ao grau de razoabilidade, vale destacar que qualquer ação 

humana pode ter consequências climáticas já que a mera locomoção de automóvel emite gases 

do efeito estufa na atmosfera. A diferença reside na tolerância da norma em relação a essa fonte 

específica. Faz-se necessário, portanto, analisar a gravidade do dano climático para fins de 

responsabilização.  

Por fim, ainda na visão das autoras, pode-se afirmar que a responsabilidade pelo dano 

climático se configura quando (i) se verificar atividade enquadrada como fonte de emissão de 

GEE; (ii) a emissão se caracterizar como poluição ambiental, seja por poluidor direto, seja por 

poluidor indireto, por representar emissão intolerável de material que prejudique o equilíbrio 
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climático; e (iii) a emissão ilegal implicar degradação ambiental climática (JIUKOSKI DA 

SILVA; PIRES, 2021).  

 

8.2. Racionalizando a distribuição de responsabilidades de longo prazo 

Conforme tratado nos itens anteriores e uma vez identificado que à luz do sistema geral 

de responsabilidade civil em vigor, o dever de reparação de danos causados se estenderá por 

um período indeterminado, entende-se que tal dever representa um ônus com grande potencial 

de afastar os interesses do capital privado em desenvolver atividades de CCS no Brasil. Diante 

desta conclusão, bem como da presunção de que tal atividade é de interesse público e deve ser 

fomentada pelo Estado brasileiro, será preciso criar um sistema de responsabilização, que, de 

um lado resguarde o interesse público e, por outro, propicie um cenário adequado e atrativo aos 

investimentos. Nesse sentido, o presente tópico tem como finalidade propor diretrizes para 

orientar a proposição de um sistema de responsabilidade de longo prazo específico para o 

armazenamento de CO2. 

 

8.2.1. Fundamento teórico para alocação de responsabilidade civil 

Uma contribuição para o estabelecimento da alocação de responsabilidade decorrentes 

das operações de CCS pode ser encontrada na análise econômica do direito, o campo 

modernamente conhecido como Law and Economics (L&E). Nessa abordagem, as leis são 

entendidas como incentivos para agentes racionais maximizadores - seja de lucro ou utilidade 

-, e uma das formas de direcionar incentivos para consecução de determinados fins é a 

atribuição de responsabilidade.  

Mais especificamente, o ramo do L&E que estuda atribuição eficiente de 

responsabilidade consiste no estudo do Tort Law, assim definido por COOTER e ULLEN 

(2014)  “a lei de responsabilidade civil diz respeito às relações entre pessoas para as quais os 

custos de transação de acordos privados são relativamente altos (...) O objetivo econômico da 
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responsabilidade civil é induzir os agentes que causam danos e as vítimas a internalizar os 

custos dos danos que podem ocorrer por falta de atendimento.”114 

Conceitos como externalidade, assimetria de informação e escolha sob incerteza são de 

suma importância nessa abordagem, assim com a ideia de agentes racionais que assumem 

comportamento otimizador - em outras palavras, buscam esgotar as possibilidades de ganhos 

na margem. 

Embora o tipo de premissa adotada pela análise microeconômica que embasa o L&E 

seja questionável em diversas ocasiões - como têm demonstrado as pesquisas de laureados do 

Nobel como Richard Thaler (THALER; SUNSTEIN, 2008) - pode-se afirmar que essas 

premissas são suficientemente realistas no caso das atividades de armazenamento CO2 onde 

significativas quantias de capital são investidas por firmas de capital aberto, com corpos 

administrativos hiper especializados e frequentemente sob constante escrutínio de acionistas. 

Nessas condições, é razoável supor que as menores margens são valiosas na obtenção de 

retorno. 

A questão pode então ser reformulada da seguinte forma: as diversas indústrias que 

constituem a economia global, durante sua atividade produtiva rotineira, geram poluição, nesse 

caso, emissão de GEE. Trata-se, portanto, de uma externalidade negativa durante a execução 

de sua atividade-fim, uma determinada firma produz poluição, que por sua vez reduz o bem-

estar geral de indivíduos, grupos, ou mesmo da humanidade em geral, sem que esses indivíduos 

e grupos tenham qualquer participação no processo.  

A tecnologia de CCS, nesse contexto, provê a possibilidade de retirar essa poluição, isto 

é, remover do ar poluído o dióxido de carbono. Isso, se realizado em larga escala, pode ter 

benefícios globais, todos os indivíduos do planeta se beneficiariam de temperaturas mais 

adequadas, regimes pluviométricos mais estáveis, entre outros tantos exemplos. Dito de outro 

modo, existe um nível socialmente ótimo de produção de CCS, qual seja, aquele que permite 

que a atividade econômica que gera emprego, renda e bem-estar, continue produzindo esses 

 

114 Tradução livre. Trecho original: “tort law concerns relationships among people for whom transaction costs of 

private agreements are relatively high (...) The economic purpose of tort liability is to induce injurers and victims 

to internalize the costs of harm that can occur from failing to take care”. 
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benefícios, ao mesmo tempo em que mitiga, ou mesmo elimina, os prejuízos climáticos e 

ambientais. 

Trata-se então de determinar qual seria a forma de gerar incentivos através dos quais se 

torne economicamente viável que os agentes internalizem essa externalidade, isto é, coloquem-

na nos seus cálculos racionais de maximização de utilidade. Naturalmente, trata-se de um 

problema no qual governos, cientistas e órgãos multilaterais vêm trabalhando com afinco. 

Do ponto de vista das atividades de CCS, é necessário fazer com que os agentes 

emissores de carbono tenham interesse em reduzir ao máximo suas emissões, sem reduzir a 

atividade produtiva, gerando perda de bem-estar por um eventual aumento no nível do preço 

dos bens ou desemprego gerado pelo menor nível produtivo.  

Por exemplo, uma firma produtora de cimento é emissora de CO2. Ciente da necessidade 

de diminuir as emissões, um governo pode optar por taxar as emissões, limitar a quantidade 

máxima de emissões permitidas. Essas opções envolvem tradeoffs, quando um imposto pode 

ser repassado aos consumidores, especialmente se esse bem não tiver substitutos perfeitos, caso 

em que é mais difícil para os consumidores alterarem sua cesta de consumo - isto é, deixar de 

consumir o bem que encareceu por um outro, mais barato.  

No exemplo do cimento, isso pode envolver uma enxurrada de aumento de custos ao 

longo da cadeia produtiva de construção civil, com reflexo no nível de emprego e nos índices 

de preços. Outra possibilidade, com o mesmo risco, é a imposição de um limite de emissões 

que obrigue as empresas a aprimorarem suas tecnologias. Nesse caso, é igualmente provável 

que as empresas repassem esse custo aos consumidores. 

Esses exemplos mostram um primeiro desafio do estabelecimento de paradigma 

regulatório para CCS: introduzir uma atividade econômica custosa, intensiva em tecnologia e 

capital, sem distorcer os mercados dos emissores, isto é, conseguir atingir o nível socialmente 

ótimo de captura de carbono com o mínimo impacto negativo para consumidores e firmas. 

Outra dificuldade, que também é uma das questões par excellence de L&E, é a questão 

da atribuição de responsabilidade. Assim como os mecanismos de regulação legais e de preço, 

como taxação, a atribuição de responsabilidade influencia no nível produzido. Como visto no 

caso das vacinas para a COVID-19, a necessidade de imunizar bilhões de pessoas em 
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pouquíssimo tempo implica num enorme risco. Mesmo com testes clínicos rigorosos, a 

aceleração dos protocolos naturalmente levaria a um aumento da incerteza envolvida em 

qualquer empreendimento científico de inovação tecnológica. Essa velocidade afeta também o 

risk-assessment das empresas.  

Como consequência, um cenário possível seria aquele em que uma companhia 

farmacêutica se recusa a fornecer vacinas diante do risco de expor-se a um grau de 

comprometimento capaz de levá-la à falência. Isso seria um resultado que não é socialmente 

ótimo, uma vez que a imunização é necessária para a retomada do cotidiano em escala 

planetária. Exclui-se, pelo bem da sociedade, parte da responsabilização da empresa, definidos 

os critérios e balizas de segurança minimamente aceitáveis. Há uma ponderação realizada pelo 

regulador e que deve ser comunicada à sociedade. 

Essas ilustrações mostram que do mesmo modo que o preço imposto por meio de 

taxação ou limite produtivo, no caso da indústria produtora de cimento, a atribuição de 

responsabilidade pode inviabilizar uma atividade com externalidades positivas. O oposto 

também é possível. A ausência de atribuição pode gerar níveis produtivos altos demais. Seria o 

caso da indústria tabagista durante boa parte do século XX. 

Outra preocupação premente sobre a atribuição de responsabilidade a partir do L&E é 

a geração de incentivos eficientes de precaução.  Ou seja, é necessário que um agente produza, 

mas que tome todos os cuidados ao seu alcance para produzir um produto seguro aos 

consumidores. Entre os exemplos comuns estariam os bens de consumo de massa, como carros. 

Indústrias automotivas têm fortes incentivos para o investimento em segurança, além das 

regulamentações internacionais e da concorrência de mercado, porque defeitos de fabricação 

geram responsabilização das empresas perante seus clientes. Do contrário, empresas que 

detectam defeitos de fabricação após a comercialização dos produtos não efetuariam os 

chamados recalls, quando produtos seus devem ser retornados à fábrica ou rede de 

concessionárias para a manutenção garantindo seu funcionamento seguro.  

Considerando tais deduções, a tese a partir da análise empreendida, apresenta no tópico 

8.2.1.1 a discussão desses dois problemas - incentivos eficientes para precaução e para o nível 

ideal de atividade - se aplicam ao problema da regulamentação da CCS. 
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8.2.1.1. Regulamentação: das restrições à responsabilização sem sufocar 

Para superar o desafio da atribuição de responsabilidade civil, do ponto de vista 

econômico, será primordial determinar a alocação eficiente de responsabilidade, indicando 

quem deve ressarcir agentes que sofrem dano. Na análise econômica do direito, um dano é 

representado por uma reta com deslocamento para baixo na utilidade ou lucro de um agente ou 

firma.  

 Entende-se que o dano causado a um reclamante derruba seu patamar de utilidade 

(COOTER; ULEN, 2014, p. 178). Na economia, costuma-se falar em curvas de indiferença. 

Intuitivamente, a ideia é basicamente a seguinte: existem dois bens, a e b, cada um representado 

no eixo x e y, respectivamente. A curva de indiferença é uma curva formada por todas as 

combinações de a e b que resultam na mesma utilidade para o agente. Isto é, quando o agente 

sai de um ponto da curva para o outro, ele está trocando a por b ou b por a, mas mantendo o 

mesmo nível de utilidade ou satisfação (NICHOLSON; SNYDER, 2012).  

Quando o dano é monetário, é fácil calcular a compensação, bastando ressarcir o 

prejudicado. Do contrário, será preciso assumir que existe uma taxa marginal de substituição -

uma quantidade do bem a que aquele que sofre o dano aceita abrir mão em troca de outra 

quantidade do bem b, dada uma quantidade inicial do bem a - entre o bem imaterial prejudicado 

e o meio de compensação (dinheiro, geralmente, dada sua fungibilidade).  

Por exemplo, um dano à saúde causado por um acidente químico tem, além do impacto 

econômico negativo que pode ser calculado pela perda de produtividade, um impacto negativo 

na qualidade de vida. Uma compensação monetária a isso implicará na existência uma forma 

de compensar, ainda que imperfeitamente, uma quantidade de qualidade de vida perdida através 

de uma indenização pecuniária. (NICHOLSON; SNYDER, 2012, p. 180) 

A ideia de dano, outrora restrita à esfera econômica, tem sido expandida para incluir 

outros malefícios compensáveis, deixando de restringir-se a bens tangíveis e passando a 

englobar alguns intangíveis. Isso pode ser um fator relevante em um eventual acidente 

envolvendo a operação de CCS ou mesmo vazamento após encerramento de operações. Por 

exemplo, imaginemos um grupo de pescadores impactado por um acidente que afeta seu 
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emprego. Esse tipo de trabalhador tende a ter relações longevas com suas localidades, além de 

possuir habilidades profissionais que normalmente (ou em muitos casos) não são transferíveis 

(conhecimento das marés e canais locais, por exemplo). A depender da jurisprudência, esse 

pode ser um fator que encarecerá indenizações e poderá ser levado em conta na hora da escolha 

do local para injeção de CO2. 

Nesse ponto, a jurisprudência pode ser também uma fonte de disparidade na 

responsabilização de empresas. Esse motivo, aliado à maior capacidade da União em fiscalizar 

e implementar arranjos regulatórios, sugere que a opção mais segura, tanto para o público 

exposto a um eventual risco de acidentes, quanto para o cálculo de risco das empresas, é regular 

a atividade de CCS em nível federal. 

Outro motivo para o envolvimento do Estado na figura da União é o fato de que 

potenciais vítimas de um acidente oriundo de CCS não têm como se preparar para essa 

eventualidade, nem têm a quantidade e a qualidade de informação necessária para fazê-lo, 

especialmente se comparada às empresas responsáveis pela captura e armazenamento do CO2. 

Isso significa que não há, em relação à população que pode ser difusamente afetada por um 

acidente – pescadores, moradores de um determinado bairro, trabalhadores de plataformas 

marítimas – condições de promover arranjos de corresponsabilização, como seria possível em 

casos típicos de bens de consumo – como um motorista imprudente que usa um veículo de 

maneira distinta daquela prevista pelo manual.  

No caso de CCS, a responsabilização deve ser alocada dentro da cadeia de emissão e 

armazenamento do CO2, ou seja, não só no operador da injeção, mas também no capturador, 

que é interessado na injeção e responsável por selecionar aqueles operador que injetará o CO2 

por ele produzido. Conforme COOTER e ULLEN (2014, p. 200) afirmam, eficiência requer a 

escolha de uma regra de responsabilidade para que a parte cujo nível de atividade mais afeta os 

acidentes arque com os custos finais dos danos acidentais”115. No caso da regulamentação de 

CCS, essa é uma questão especialmente complexa.  

 

115 Tradução livre do trecho: “efficiency requires choosing a liability rule so that the party whose activity level 

most affects accidents bears the ultimate costs of accidental harm” 
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As principais etapas do processo de CCS são a captura, o transporte e a injeção. Se o 

transporte é apenas um meio entre a captura e o local de injeção onde já existem contratos e 

seguros para cargas, e o CO2 é, para a transportadora, uma carga como qualquer outra, então a 

probabilidade de acidentes na injeção não depende do nível de atividade da transportadora; este 

é apenas uma função direta do funcionamento do mercado de CCS. 

A responsabilização deverá recair sobre os agentes responsáveis pela captura ou pela 

injeção. Por um lado, o operador da injeção de CO2 é provavelmente o principal responsável 

pela probabilidade da ocorrência de acidentes. Afinal, é nessa etapa onde a incerteza ainda é 

maior e onde algumas variáveis geológicas, cujo controle não é impossível, podem influenciar 

na probabilidade de acidentes. É esse o agente de cujo nível de precaução mais depende a 

probabilidade de acidentes.  

No entanto, é lógico que o nível de atividade do operador resultaria da demanda por 

captura de carbono ou, de forma mais direta, de ser inevitável ao agente econômico gerar CO2 

dentro da sua cadeia produtiva e precisar se utilizar da captura para viabilizar a continuidade de 

sua atividade dentro de uma realidade onde as emissões são limitadas). Isto é, a própria 

atividade econômica dos emissores de CO2 faz surgir a demanda pela atividade do operador de 

injeção.  

Em suma, temos que i) governos buscam gerar incentivos para captura de CO2 e redução 

das emissões; ii) empresas cuja atividade-fim gera emissão, mas que não têm na redução das 

emissões sua atividade-fim exclusivamente pelo ganho de eficiência, precisam se adequar à 

nova governança ambiental; iii) empresas detentoras de tecnologia de captura e injeção de CO2 

oferecem esse serviço. 

O desafio, portanto, é distribuir responsabilidade ao longo dessa cadeia de interesses de 

maneira a produzir o nível ótimo de mercado de quaisquer bens produzidos pelas emissoras, ao 

passo em que se alcance o nível socialmente ótimo de emissões. Isso provavelmente implica 

que o peso principal da regulação recaia sobre os operadores de injeção, posto que são estes os 

maiores responsáveis pelo risco da atividade; mas também uma diluição da responsabilização, 

de forma a garantir incentivos econômicos para níveis eficientes da atividade.  
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Um terceiro agente que deve ser considerado na equação da responsabilidade é o Estado. 

Isto, porque, o Estado é responsável por zelar pelos interesses da sociedade, nesse caso, pela 

necessidade de redução das emissões de GEE. Embora seja de interesse dos agentes privados 

executar as atividades de CCS, pois a partir daí vão se remunerar, toda a sociedade necessita 

que a atividade seja realizada. Se, em última análise, a remoção de CO2 não venha a ser 

realizada pelos agentes privados, ao que o cenário climático, o Estado precisará realizar tais 

atividade.  

É importante salientar a complementaridade desses dois instrumentos, a regulação e a 

responsabilização. COOTER e ULLEN destacam que:  

A regulamentação é a aplicação ex-ante pelos administradores, e a 

responsabilidade é a aplicação ex-post pelas vítimas (...) Se a regulamentação 

e a lei que definem responsabilidade impõem o mesmo padrão de atendimento, 

então os potenciais causadores de danos se adaptarão a esse padrão para evitar 

multas ante e responsabilidade ex post (2014, p. 225)116. 

À primeira vista, a responsabilização deveria recair majoritariamente sobre os 

operadores, dado que é de sua atividade que mais depende o risco de acidentes. No entanto, não 

parece razoável supor que essa opção seja capaz de garantir um nível de atividade ótimo. Os 

dois objetivos distintos - segurança e eficiência -, aliados ao horizonte temporal alargado, à 

novidade tecnológica, e à pressão ambiental, indicam a necessidade de uma combinação 

cuidadosa e inovadora entre regulação e responsabilização. 

 

8.2.1.2. Um modelo de distribuição de responsabilidade para o Brasil 

Em termos econômicos, faz-se necessário equacionar custos e benefícios para emissores 

e operadores. Os primeiros precisam ter incentivos para adicionar a captura ao seu ciclo 

produtivo com o mínimo de repasse possível ao preço de seus produtos. Dado que os operadores 

oferecem um serviço de armazenamento - isto é, vendem o serviço -, não se deve esperar que 

eles comprem o CO2 dos emissores - a não ser que sejam pagos pelo serviço. A existência de 

 

116 Tradução livre do trecho: “regulation is ex-ante enforcement by administrators, and liability is ex-post 

enforcement by victims (...) If safety regulation and liability law impose the same standard of care, then potential 

injurers will conform to that standard in order to avoid both ex ante fines and ex post liability”” 
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um mercado de créditos de carbono seria um mecanismo possível, onde os emissores teriam 

incentivo pecuniário para promover a captura do carbono emitido, e pagariam aos operadores 

pelo armazenamento. Nesse cenário, é mais fácil imaginar um regime de corresponsabilidade 

associado a mecanismos de regulação da atividade de injeção. 

Outro cenário possível será a intervenção governamental direta por meio da 

implementação de mecanismos de precificação de carbono como, por exemplo, a 

implementação de um mecanismo de cap-and-trade, em que a autoridade competente define 

um limite máximo de emissões (cap) e a possibilidade de trocas (compra e venda) de licenças 

de emissão entre os agentes emissores. Esse tipo de mecanismo enfrenta uma série de desafios, 

entre eles o de conseguir criar uma regra que se adapte às centenas de curvas de custos de 

firmas, cujos parâmetros são desconhecidos pela autoridade reguladora – isto é, o regulador não 

tem acesso às diversas nuances que compõem a operação de diferentes empresas, não podendo 

modelar perfeitamente de acordo com a análise de custo-benefício de cada empresa individual.  

Um terceiro cenário, que também envolve a precificação de carbono por iniciativa 

estatal, é a tributação sobre a emissão. Esse é um método comum de (des)incentivo amplamente 

utilizado pelos estados em outros temas. As dificuldades deste cenário estão relacionadas, entre 

outras coisas, à necessidade de instituir um imposto que não seja prontamente ignorado e 

repassado ao consumidor, sem produzir os efeitos ambientalmente desejáveis, bem como não 

inviabilizar empresas ou atividades. No campo político, a majoração de tributos não é bem 

recebida pelo público, razão pela qual a decisão política final costuma ser avessa à adoção desta 

forma de precificação. 

O desafio, aqui, é equacionar as seguintes tendências: o preço ao consumidor do 

produto-fim das emissoras tende a subir (não é objeto desta tese a questão de mercado, a saber, 

os efeitos micro e macroeconômicos de um possível aumento de preço). Basta notar que, para 

que a tributação sobre emissão leve à captura de CO2 pelas emissoras, é necessário que o custo 

de capturar CO2, mais o custo esperado relacionado à responsabilização pela injeção seja menor 

do que o custo do imposto. Do contrário, será mais lucrativo produzir com poluição. Além 

disso, é necessário que esse montante seja suficientemente grande para sustentar uma demanda 

que estabeleça um mercado atrativo para as operadoras a atividade de injeção.  
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Para que a atividade seja viável, é preciso que exista um mínimo de lucro após a 

incidência do imposto (do contrário os acionistas podem decidir investir em outros ativos). Por 

sua vez, para que seja atrativo investir em captura ao invés de apenas arcar com o imposto, é 

preciso que o custo da captura de carbono seja próximo do montante de imposto a ser cobrado. 

Além disso, a diferença entre o que seria gasto em imposto e o que é investido em captura pela 

emissora é a mesma quantia disponível para pagar a operadora e o transporte do dióxido de 

carbono capturado – é a fonte de renda de toda a cadeia. Note-se que, se houver 

corresponsabilização, então a emissora precisa dar conta de pagar o serviço e ainda cobrir 

possíveis custos decorrentes de responsabilidade pelos danos da injeção.  

O preço da responsabilidade depende da probabilidade de acidente, que por sua vez 

depende da operadora de injeção trabalhar dentro das normas de segurança. Quanto maior o 

cuidado, menor a probabilidade de acidentes. Nesse sentido, a regulação deve atuar para manter 

a probabilidade de acidente baixa, caso contrário, se a percepção das emissoras for no sentido 

de que a probabilidade de acidente é alta, então o custo esperado de responsabilização aumenta, 

consequentemente fica mais difícil gerar um mercado estável sem pressionar demais a taxa de 

lucro das emissoras, ou o preço de seus produtos, gerando um problema econômico ao atacar o 

problema ambiental.  

Por outro lado, diante da incerteza e dos horizontes temporais extensos, responsabilizar 

inteiramente os operadores pode gerar duas consequências negativas. Uma delas é inviabilizar 

o mercado. Isso porque a probabilidade de acidentes e vazamento não está inteiramente sobre 

seu controle, dada a relativa novidade da atividade de injeção e pela extensão temporal em que 

o carbono deve permanecer capturado. Como não se sabe exatamente o valor do parâmetro 

futuro de vazamento, a extensão concreta dos danos, assim como o valor próprio das 

indenizações pagas àqueles que sofrerem dano, torna-se inviável, no momento atual, modelar a 

incerteza da atividade. Aqui, a transferência de responsabilidade dos agentes privados para o 

Estado, após um período de tempo, mitiga a projeção infinita deste risco. 

Outra alternativa é que os operadores adotem táticas de limitar sua exposição financeira 

à responsabilização, como criar subsidiárias, alienar fiduciariamente propriedades para que não 

sejam alvo de execução, ou adotar práticas de securitização de seus ativos. Nesse sentido 

COOTER e ULLEN oferecem um exemplo interessante:  
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Considere o exemplo de uma empresa de eliminação de resíduos perigosos. 

Se tal empresa planejasse permanecer no negócio indefinidamente, ela poderia 

ter extremo cuidado ao descartar resíduos perigosos, a fim de evitar 

responsabilidades futuras. Alternativamente, pode seguir a estratégia de fazer 

despejar os resíduos de forma imprudente e acumular potenciais 

responsabilidades ilícitas que excedam seus ativos. Antecipando 

responsabilidades futuras e falências, a empresa distribui continuamente os 

lucros e permanece subcapitalizada. Quando o dano se materializa e os 

processos começam, a empresa declara falência e suas vítimas tomam seu 

lugar com outros credores insatisfeitos117 (COOTER; ULEN, 2014, p. 231).   

Essa possibilidade de evasão de responsabilidade pode ser contornada pela constituição 

de um fundo de garantia para eventuais acidentes, cujas contribuições podem ser suavizadas de 

forma a não onerar demasiadamente emissores e operadores. Essa ferramenta deve ser aplicada 

com cuidado, especialmente no momento de definição do valor desta contribuição. 

COOTER e ULLEN (2014, p. 237) afirmam que, na ausência de corresponsabilização, 

os agentes internalizam os custos de acidentes, ao passo que, no caso em que são solidários, 

poderiam tentar externalizar uma parte do custo para o outro corresponsável. No entanto, a 

cadeia produtiva das atividades de CCS concentra o risco desmedidamente em seu final. Isso 

inviabilizaria a atividade, o que, por sua vez, é indesejável ao público, dada a externalidade 

positiva - diminuição das emissões de GEE - envolvida na atividade. 

Nesse caso, ao contrário, o compartilhamento de responsabilidades deve ser pensado de 

maneira a impor ao emissor o cuidado na escolha de seus operadores. É desejável, em alguma 

medida, que emissores e operadores se comportem como os jogadores de um dilema do 

prisioneiro (DIXIT; SKEATH; REILEY, 2015), onde tenham incentivos para atuarem um como 

fiscal do outro, e o Estado como fiscal de ambos. É necessário, ao mesmo tempo, estrita 

regulamentação e responsabilização solidária.  

 

 

117 Tradução livre do trecho: “Consider the example of a disposal company for hazardous waste. If such a company 

planned to remain in business indefinitely, it might use extreme care in dumping hazardous waste in order to avoid 

future liability. Alternatively, it might follow the strategy of dumping recklessly and accumulating potential tort 

liabilities that exceed its assets. Anticipating future liability and bankruptcy, the firm continually distributes profits 

and remains undercapitalized. When harm materializes and suits begin, the firm declares bankruptcy, and its tort 

victims take their place with other unsatisfied creditors”. 
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Entendido o racional, propõe-se que a estruturação do sistema de responsabilidade civil 

de longo prazo em relação a etapa de armazenamento permanente CO2, preveja três 

instrumentos concomitantes que mitigam o peso da responsabilidade exclusivamente ao 

operador da etapa de injeção, sem que perca de vista a necessidade desincentivar a adoção 

práticas mais baratas e menos seguras. 

O primeiro instrumento é o compartilhamento de responsabilidade entre o operador de 

injeção e o capturador (emissor que o contratou para injetar o CO2 por ele produzido). Por óbvio, 

tal compartilhamento deve ser proporcional à quantidade de CO2 injetado. Portanto, a legislação 

deve determinar a obrigação de manutenção de inventário da origem CO2 injetado em 

determinado reservatório geológico para, em caso de acidente ou migração de CO2, definir um 

limite proporcional de responsabilidade ao emissor.  

Uma vez encerrada a operação de injeção, tendo sido completamente descomissionada 

a infraestrutura, decorrido um período mínimo (05 a 15 anos), sendo comprovada a estabilidade 

do reservatório e o cumprimento das condições de segurança, a área deve ser transferida 

temporariamente (30 anos) a uma Gestora de Ativos de Armazenamento (GAA), que ficará 

responsável pela avaliação do cumprimento de tais requisitos, pelo monitoramento, execução 

de planos de mitigação de acidentes e compensação de danos neste período. A GAA será uma 

entidade sem fins lucrativos, administrada por um conselho formado por representantes de 

capturadores e operadores, fiscalizado pela autoridade reguladora, e financiada a partir de 

contribuições dos operadores pagas durante o período de injeção. 

Diversos benefícios decorrem dessa transferência temporária. Primeiro, ao transferir 

temporariamente tais ativos para a gestão conjunta dos agentes privados, se estabelece um 

mecanismo de auto-regulação privada. Mitiga-se muito a assimetria de informação, dado que 

serão os operadores – agentes experientes na atividade – os responsáveis por avaliar se 

determinada operação cumpre ou não os requisitos de transferência. Tais agentes tem estímulo 

para realizar uma avaliação criteriosa, dado que o recebimento de ativos (reservatórios) 

inseguros impactará a Gestora de Ativos, prejudicando diretamente a gestora de ativos. Há 

também um fator reputacional interessante, dado que a GAA é composta por operadores e 

capturadores, isto é, os contraentes do operador. Nenhum um agente privado deseja que os 

consumidores o enxerguem de forma negativa. 
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Outro aspecto positivo é o fato de que ao transferir temporariamente a gestão para o 

GAA, pode-se reduzir o valor da contribuição pago ao longo da operação, uma vez que a 

expertise conjunta dos operadores tende a reduzir significativamente os custos de 

monitoramento se comparado com os custos que seriam arcados pelo Estado. Há um ganho para 

toda a cadeia, pois custo geral de injeção será reduzido.  

Do ponto de vista do Estado, retira-se dele a função de monitoramento dos reservatórios 

após o encerramento, como é previsto na legislação de alguns países como a Noruega e o 

Canadá. Se tal obrigação fosse atribuída ao regulador ou mesmo a União, seria necessária a 

estruturação de área com competência técnica para tanto, além de compra equipamentos de 

monitoramento entre outros. Nesse caso, cumprirá ao Estado apenas fiscalizar a entidade 

Gestora de Ativos.  

O último instrumento é a transferência permanente de responsabilidade ao Estado, 

materializado na devolução completa do bem público – reservatório geológico – à União. Dado 

que o bem está na seara dos direitos difusos e coletivos, enraizado no aparato teórico do direito 

ambiental. O texto legal deve ser claro e expresso no sentido de que se encerra a 

responsabilidade do operador do armazenamento, do capturador (emissor), assim como da 

GAA, respectivamente a cada etapa de transferência (temporária ou permanente).  
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Conclusões  

Esta tese teve por objetivo analisar o arcabouço jurídico-regulatório para o 

desenvolvimento de projetos de CCS no Brasil, a partir da definição dos aspectos jurídicos 

entendidos como elementares para propiciar segurança jurídica aos agentes privados, respeitado 

o interesse público. 

Da análise da legislação nacional vigente, identificou-se que, embora existam claros 

fundamentos jurídicos que justificam a regulação estatal das três etapas que compõem a cadeia 

de CCS, embora diferentes falhas de mercado estejam associadas às atividades econômicas de 

captura, transporte e armazenamento de CO2, até o momento em que esta tese foi elaborada, 

nenhuma norma específica foi editada, seja no plano legal, seja infralegal.  Constata-se, 

portanto, a existência de um vácuo regulatório, especialmente em relação à etapa de transporte 

através de carbodutos e ao de armazenamento geológico de CO2, cabendo a análise da 

legislação em vigor, em um esforço de interpretação aplicável à realidade de tais tecnologias.  

Em decorrência da ausência de regramento próprio, não é possível identificar com 

clareza a autoridade reguladora das atividades de transporte por meio de carbodutos e 

armazenamento de CO2.  Da mesma forma não foi possível identificar os instrumentos 

adequados para outorgar a exploração dos reservatórios geológicos por agentes privados para 

fins de armazenamento, uma vez que em nenhuma das leis que regulam a exploração campos 

de petróleo e gás, minérios ou recursos hídricos (recursos naturais associados aos reservatórios) 

há previsão de qualquer forma de uso que guarde semelhança com o armazenamento de CO2.  

Em termos de responsabilidade civil de longo prazo, se aplicadas as leis gerais que 

tratam do tema, o encargo atribuído aos agentes privados representará altíssimo risco 

econômico aos projetos, que será precificado nos planos de negócios de projetos de 

armazenamento, podendo tornar-se fator de desestímulo ou mesmo impeditivo ao 

desenvolvimento da cadeia de CCS. Isto se deve principalmente ao fato de que os riscos 

associados ao vazamento de CO2 são de natureza ambiental, cuja legislação no Brasil define 

como imprescritível. Será, pois, preciso que se reconheça, que, embora pouco provável, não 

será possível garantir que parte do CO2 armazenado não possa migrar de volta à superfície, o 

que acabará por criar uma responsabilidade ad infinitum. 
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Diante de tais conclusões, entende-se indispensável a edição de um marco regulatório 

às atividades de transporte e armazenamento de CO2, de modo a suprir as incertezas e 

aperfeiçoar os regramentos à luz das características e necessidades do desenvolvimento de 

projetos de CCS no Brasil.  

No que tange à definição de entidade reguladora, entende-se que a ANP é a autoridade 

adequada para regular tanto o transporte via carbodutos, quanto o armazenamento de CO2, 

considerando-se sua experiência na regulação de transporte de gás natural através de gasodutos, 

e no fato de que boa parte das técnicas adotadas nas operações injeção de CO2 decorrem da 

própria indústria do petróleo. Nesse sentido, a estruturação de uma área específica na ANP para 

esta finalidade será menos custosa em termos de desenvolvimento de conhecimento e de 

formação de recursos humanos. 

No que se refere à outorga de exploração dos reservatórios geológicos, entende-se que 

o espaço poroso, tecnicamente apto a armazenar CO2 de forma permanente, é um recurso 

mineral, portanto, trata-se de bem público de propriedade da União. Tendo isso em vista, sua 

exploração por um agente privado dependerá da outorga do Poder Público.  

Uma vez que os reservatórios geológicos (campos de petróleo e gás depletados, camadas 

não mineráveis de carvão e aquíferos salinos) estão associados aos três tipos de recursos 

minerais localizados no subsolo (hidrocarbonetos, minérios e recursos hídricos), cuja 

exploração poderá trazer impactos a outras atividades do subsolo, faz-se necessária a 

estruturação de um mecanismo de governança do subsolo, centralizado no Ministério de Minas 

e Energia, mas assistido pelas agências reguladoras competentes sobre exploração de tais 

recursos naturais, ANP, ANA e ANM além do  Serviço Geológico Brasileiro. 

Quanto ao instrumento jurídico de outorga, entende-se que a autorização qualificada é 

a mais compatível com as características de exploração do espaço poroso para fins de 

armazenamento de CO2. 

Por fim, sobre a definição de responsabilidade civil de longo prazo, pelos danos 

causados pelo CO2 armazenado, propõe-se a estruturação de um sistema composto por três 

instrumentos concomitantes: (1) previsão de compartilhamento de responsabilidade entre o 

operador do armazenamento CO2 e os agentes emissores do CO2 (capturadores) injetado em 
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determinado reservatório geológico, sendo a responsabilidade destes últimos, proporcional ao 

percentual de CO2 injetados; (2) transferência temporária dos reservatórios geológicos 

descomissionados à Gestora de Ativos de Armazenamento, entidade sem fins lucrativas, 

administrada por representantes dos operadores e capturadores, e fiscalizada pela ANP; e (3)  

transferência de responsabilidade ao Estado, por meio da devolução completa dos reservatórios, 

após 30 anos de monitoramento pela GAA. Tal estrutura terá por finalidade mitigar os custos 

de responsabilidade do operador da injeção e simultaneamente desincentivar a adoção práticas 

inseguras.  
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Anexo 

 

Minuta 

PROJETO DE LEI Nº   , DE 202_ 

Disciplina a exploração da atividade de armazenamento 

de dióxido de carbono em reservatórios geológicos.  

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DEFINIÇÕES 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a atividade econômica de 

armazenamento geológico de dióxido de carbono (CO2), de interesse público, 

como forma de redução de emissões de gases causadores de efeito. 

§ 1º Para finalidade desta Lei, será permitida a captura de CO2 

proveniente de fontes estacionárias diversas. 

§ 2º As injeções devem ocorrer em formação geológica localizada 

nas bacias sedimentares do território nacional, na zona econômica exclusiva e na 

plataforma continental sob jurisdição do Brasil, para armazenamento permanente 

em projetos que objetivem o mínimo de 200 mil toneladas de CO2 por ano. 

§ 3º O valor a que se refere o §2º não se aplica a plantas piloto e 

projetos implementados no âmbito de programas de pesquisa e desenvolvimento.  

§ 4º Na hipótese de impossibilidade de desenvolvimento simultâneo, 

a realização da atividade de que trata o caput em bloco sob afetação de área 

dependerá da anuência do titular do direito ou do bloco objeto de contrato ou 

autorização celebrado sob a égide dos seguintes normativos: 
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I –  Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967; 

II –  Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; 

III –  Lei n 12.276, de 30 de junho de 2010; e 

IV –  Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes 

definições: 

I –  Afetação de área: região do território nacional, na zona econômica 

exclusiva ou na plataforma continental sob jurisdição do Brasil que seja objeto de 

direitos minerários outorgados por órgãos ao Ministério de Minas de Energia 

vigente, ou área objeto de contrato de concessão, de cessão onerosa, ou de regime 

de partilha de produção de hidrocarbonetos vigentes; 

II – Bloco de Armazenamento: prisma vertical de profundidade 

indeterminada, com superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas 

de seus vértices, 

III – Capacidade de armazenamento de CO2: estimativa do volume 

de CO2 que pode ser armazenado em formação geológica contida no bloco de 

armazenamento; 

IV – Capacidade outorgada de CO2: a capacidade de 

armazenamento de CO2 calculada a partir da área de outorga, das características 

técnicas considerando, no mínimo, profundidade, pressão, volume de poros do 

reservatório, permeabilidade e fluidos presentes; 

V – Fonte estacionária: unidades de extração, processamento e 

refino de hidrocarbonetos, plantas de produção de etanol, usinas termoelétricas e 

industriais em cujo processo produtivo permita, sob bases técnicas, a captura de 

gases causadores do efeito estufa; 

VI – Agente emissor de CO2: qualquer pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, que gere dióxido de carbono por meio de suas atividades 

econômicas, qualificáveis como fonte estacionária; 

VII – Infraestrutura de injeção: conjunto de instalações necessárias 

para realização do armazenamento geológico do CO2em formação geológica; 

VIII – Operador: pessoa jurídica que realiza as atividades de injeção 

de CO2 em formação geológica; 
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IX – Gestora de Ativos de Armazenamento (GAA): entidade 

privada responsável pela gestão dos reservatórios de sequestro geológico de CO2 

no período entre a cessação permanente da atividade e a devolução da área pelo 

operador à União; 

X – Gases de Efeito Estufa (GEE): constituintes gasosos da 

atmosfera, naturais ou resultantes de processos antrópicos, capazes de absorver e 

reemitir a radiação solar infravermelha, especialmente o dióxido de carbono, para 

fins desta Lei; 

XI – Capacidade teórica de armazenamento de CO2: presunção de 

que a formação de um reservatório geológico na sua totalidade é acessível para o 

armazenamento livre do dióxido de carbono em seu volume poroso. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS 

Art. 3º São objetivos desta Lei: 

I –  contribuir para o cumprimento das metas nacionais de redução de 

emissões de gases causadores do efeito estufa, sob bases de desenvolvimento 

sustentável, de proteção ambiental, conforme art. 225, da Constituição Federal; 

II – incentivar a adoção de tecnologias de captura, transporte e 

armazenamento geológico permanente de CO2; e 

III –  promover o compromisso brasileiro de mitigação das 

mudanças climáticas globais, da cooperação, nacional e internacional entre 

Estados, entidades não governamentais e cidadãos. 

 

Art. 4º A execução das atividades de que trata o art. 1º observará os 

seguintes princípios: 

I – eficiência e sustentabilidade econômicas; 

II – adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais, regionais, e boas práticas da indústria; 

III –  participação da sociedade civil e controle social nos processos 

consultivos e deliberativos, com amplo acesso à informação, aos mecanismos 
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judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à responsabilização, 

compensação e à reparação de danos ambientais, caso ocorram;  

IV – integração das infraestruturas, dos serviços e das informações 

geológicas e geofísicas para gestão eficiente dos recursos naturais do subsolo 

brasileiro utilizado para o desenvolvimento da atividade; e 

V –  estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação, à 

implementação e à utilização de tecnologias apropriadas para qualidade da 

atividade em bases de eficiência, de redução dos custos, e de adequado 

aproveitamento dos recursos humanos. 

 

CAPÍTULO III 

DA OUTORGA DE EXPLORAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 

GEOLÓGICOS 

Art. 5º As atividades de que trata o art. 1º desta Lei serão exercidas 

mediante Termo de Outorga Qualificada do Poder Executivo para exploração de 

reservatórios geológicos em bloco de armazenamento permanente de CO2: 

§1º A outorga de que trata o caput terá prazo de 30 anos; 

§2º As atividades a que se referem o caput, incluindo o 

descomissionamento e o encerramento da infraestrutura de injeção de carbono 

serão reguladas e fiscalizadas pela autoridade de regulação competente, não 

podendo exercer a função de outorga de que trata o caput. 

§ 3º A outorga de que trata o caput poderá ser prorrogada por igual 

período na hipótese do cumprimento dos condicionantes estabelecidos pelo termo 

celebrado entre as partes. 

Art. 6º A outorga poderá ser revogada, nas seguintes circunstâncias: 

I –  não cumprimento dos condicionantes do Termo de Outorga 

Qualificada; 

II – Após iniciada a atividade, estiver em nível de operação 

inferior ao mínimo da atividade de armazenamento por três anos consecutivos; 
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III –  Após iniciada a atividade, estiver em nível de operação 

inferior ao mínimo da atividade de armazenamento por 10 anos durante a vigência 

do Termo de Outorga Qualificada; 

IV – necessidade de prevenção ou mitigação de grave degradação 

ambiental; 

V – atendimento a usos prioritários do reservatório geológico, de 

interesse coletivo, tecnicamente incompatível com a para os quais não se disponha 

de fontes alternativas; 

Art. 7º A autorização a que se o art. 5º não dispensa o licenciamento 

ambiental de que trata a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, ou licenças 

correlatas aplicáveis. 

Art. 8º O Poder Executivo divulgará a relação de reservatórios 

geológicos passíveis de Autorização e respectiva Capacidade de armazenamento 

de CO2, considerando a avaliação de Capacidade de armazenamento de CO2 e de 

Capacidade teórica de armazenamento de CO2.  

§1º A relação de reservatórios geológicos a que se refere o caput, será 

atualizada e divulgada anualmente. 

§2º Os Operadores poderão requerer o Termo de Outorga Qualificada 

para armazenamento de CO2 em reservatórios geológicos que não forem objeto 

de divulgação pelo Poder Executivo, desde que apresentem: 

I –  estudo sobre a Capacidade de armazenamento de CO2 do bloco 

objeto do pleito de outorga; 

II – estudo sobre Capacidade teórica de armazenamento de CO2 

das formações geológicas; e  

III – atendimento a requisitos mínimos de qualificação e de 

segurança estabelecidos pelo Poder Executivo. 

Art. 9º O requerimento de Termo de Outorga Qualificada somente 

poderá ser realizado por empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e 

administração no País, individualmente ou em consórcio. 

§1º O requerimento de que trata o caput deverá ser encaminhado à 

autoridade competente contendo o mínimo de: 
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I – indicação do Operador, na hipótese de constituição de consórcio, 

responsável pela condução das atividades de operação da infraestrutura de 

injeção, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais consorciados.  

II – bloco pleiteado para o armazenamento; 

III –  comprovação de regularidade fiscal, jurídica, de qualificação 

técnica e econômico-financeira para suportar a atividade. 

IV –  plano de Operação para desenvolvimento da atividade; 

V – proposta monitoramento para o período de realização da 

atividade de estocagem de CO2; 

VI – plano de contingência; 

VII –  garantias financeiras compatíveis com os ônus e riscos 

envolvidos. 

VIII –  Documentos comprobatórios de capacidade de 

armazenamento do reservatório geológico objeto do Termo de Outorga 

Qualificada, caso necessário. 

§2º Será autorizada a realização da atividade de armazenamento de 

CO2 caso: 

I – sejam cumpridos regularmente os requisitos estabelecidos no caput; 

II – se comprove a capacidade econômico-financeira da 

requerente para execução das atividades objeto do requerimento; 

III –  se comprove a viabilidade técnica para realização das 

atividades de armazenamento; e 

IV –  demais obrigações estabelecidas pela autoridade de regulação 

competente. 

Art. 10. As atividades de armazenamento de que trata esta lei 

ocorrerão por conta e risco do Operador. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES DO OPERADOR 
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Art. 11. São obrigações do Operador: 

I –  garantir que o armazenamento ocorra de forma segura e eficaz, 

seguindo todos os parâmetros definidos no Plano de Monitoramento e Plano de 

Contingência; 

II –  identificar, alertar e agir de forma adequada em caso de 

eventos não desejáveis, incluindo quaisquer sinais de vazamento potencial, de 

modo a iniciar medidas preventivas e corretivas; 

III –  manter calibrados, aferidos e em estado operacional 

quaisquer ferramentas e equipamentos capazes de identificar e prevenir eventos 

não desejáveis; 

IV –  manter em banco de dados, por tempo determinado pela 

autoridade reguladora competente, registros devidamente validados por 

profissional competente de todos os relatórios emitidos relacionados à operação 

de armazenamento de CO2, inclusive os componentes do Plano de Monitoramento 

e do Plano de Contingência; 

V –  realizar inventário de armazenamento e vazamento de CO2, 

comparando a quantidade de armazenamento e o vazamento previsto e realizado 

para: 

a)  aferir a eficácia do projeto aprovado; 

b) garantir o cumprimento das obrigações previstas; e 

c) certificação de crédito de carbono na hipótese de acordos 

internacionais e legislação pátria que assim permitam. 

VI – permitir e dar suporte à realização de auditorias e fiscalização 

de suas instalações de pesquisa, instalações e atividades de injeção, nos registros 

de monitoramento realizados ou outros documentos solicitados. 

 

CAPÍTULO V 

DO MONITORAMENTO E DA GESTÃO DAS ATIVIDADES 

Art. 12. As atividades de monitoramento e gestão do armazenamento 

de CO2 deverão ser mantidas por todo o período de vigência do Termo de Outorga 

Qualificada até 20 (vinte) anos após cessação permanente da atividade, em 
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conformidade com o Plano de Monitoramento e Plano de Contingência previstos 

no art. 9º. 

Parágrafo único. O Operador deve manter inventário de injeção 

atualizado, identificando a quantidade e origem do dióxido de carbono injetado 

durante todo o período de vigência do Termo de Outorga Qualificada. 

Art. 13. Os danos ambientais decorrentes das atividades objeto desta 

Lei serão de responsabilidade do Operador, sem prejuízo da responsabilidade 

solidária dos demais consorciados. 

Art. 14. Os Planos de Monitoramento e de Contingência deverão ser 

atualizados e encaminhados para homologação da autoridade de regulação 

competente, nas seguintes hipóteses:  

I –  mudanças no risco avaliado de vazamento, migração geológica ou 

outra condição identificada no local de armazenamento;  

II –  mudanças no risco avaliado para o meio ambiente;  

III –  alterações no risco avaliado para a saúde humana;  

IV –  novos conhecimentos científicos; e  

V –  melhorias na tecnologia disponível e novas técnicas 

desenvolvidas. 

VI –  para aperfeiçoamentos, quando identificada sua necessidade.  

Parágrafo único. A identificação dos riscos deve ser comunicada 

imediatamente à autoridade de regulação competente no tocante aos incisos I, II 

e III. 

Art. 15. O Operador deve notificar imediatamente a autoridade de 

regulação competente na ocorrência de vazamentos, migração geológica anômala 

ou outra irregularidade no local de armazenamento.   

Parágrafo único. O Operador deve empregar todas as medidas 

corretivas, para proteger o ambiente, a saúde humana e ativos de terceiros, de 

acordo com o Plano de Contingência e as boas práticas aplicadas em setores 

análogos. 

   

CAPÍTULO VI 
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DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 16. Fica instituída a responsabilidade compartilhada entre 

Agente emissor de CO2 e o Operador autorizado para exploração das atividades 

econômicas de armazenamento de CO2. 

Art. 17. A responsabilidade compartilhada tem a finalidade de: 

I – Garantir a aplicação das melhores práticas de injeção; 

II – Promover a transparência e atualidade dos inventários de injeção; 

III – Garantir a manutenção do monitoramento adequado após 

cessação permanente da injeção pelo Operador; 

IV – Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

§ 1º A atribuição de responsabilidades entre os agentes de que trata 

o caput será proporcional ao CO2 capturado e armazenado.  

§ 2º A contratação de coleta, transporte, injeção e armazenamento de 

CO2, não isenta as pessoas jurídicas referidas neste capítulo da responsabilidade 

civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública. 

Art. 18. O Operador é responsável por quaisquer danos causados 

pelo projeto, incluindo, mas não limitado a danos ao meio ambiente, à saúde 

humana, a outros recursos ou danos a ativos de terceiros. 

§ 1º O Operador é responsável pelo custo de medidas corretivas 

necessárias para limitar a extensão do dano e o custo das medidas de remediação 

associadas ao dano, devendo proceder com a sua remediação e correção integral. 

§ 2º A responsabilidade de que trata o caput será transferida à Gestora 

de Ativos de Armazenamento, após o encerramento do período de monitoramento 

de que trata o art. 17.  

Art. 19. Fica instituída a Gestora de Ativos de Armazenamento 

(GAA), entidade privada, sem fins lucrativos, destinada a monitorar e a gerir os 

ativos de armazenamento vinculados aos reservatórios de sequestro geológico de 

CO2 após o encerramento da obrigação de monitoramento de que trata o art. 17 e 

predecessor à devolução da área à União. 

§ 1º A transferência dos ativos de que trata o caput entre o Operador e a GAA 

deverá ser precedida de anuência da autoridade de regulação competente. 



277 

 

§ 2º Após a cessação permanente da atividade de armazenamento em 

área que componha bloco objeto de autorização, a obrigação de que trata o art. 17 

poderá ser reduzida para até 5 (cinco) anos, desde que: 

I – autorizada pela autoridade de regulação competente. 

II – atendidos os requisitos essenciais à certificação da segurança e 

da estabilidade de longo prazo do reservatório. 

§ 3º A GAA deverá realizar a atividade de que trata o caput pelo 

período de: 

I – 20 (vinte) anos após o encerramento da obrigação de 

monitoramento de que trata o art. 9º; 

II – Até 35 (trinta e cinco) anos, caso a área seja objeto de 

transferência de que o § 2º. 

§ 4º A autoridade competente de que trata o art. 5º deverá estabelecer 

os condicionantes necessários para a transferência de ativos da GAA à União. 

Art. 20. O estatuto da entidade a que se refere o art. 16 deverá dispor 

sobre: 

I – condições para assunção dos riscos e responsabilidades; 

II – contribuições do Agente emissor de CO2 e do Operador, para 

manutenção da entidade; 

III – política de aplicação dos recursos e de celebração de seguros 

para manutenção do risco financeiro de longo prazo em níveis compatíveis com 

atividades de baixo risco correlatas; 

IV – limites de responsabilidade dos contribuidores em relação ao 

patrimônio; 

V – limite de responsabilidade da entidade em relação ao patrimônio 

próprio. 

Parágrafo único. O estatuto de que trata o caput deverá ser 

submetido para aprovação da autoridade competente do art. 5º. 

 

CAPÍTULO VII 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 21. Os arts. 7º e 10 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.7º Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis – ANP, entidade integrante da Administração Federal 

Indireta, submetida ao regime autárquico especial, como órgão regulador 

da indústria de petróleo, gás natural, seus derivados, biocombustíveis e do 

armazenamento geológico de dióxido de carbono, vinculada ao Ministério 

de Minas e Energia. 

...............................................................................................” (NR) 

“Art. 10. A ANP terá como finalidade promover a regulação, a 

contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da 

indústria do petróleo, do gás natural, dos biocombustíveis e das atividades 

de armazenamento geológico de dióxido de carbono, cabendo-lhe: 

........................................................................................................... 

VII – fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos 

Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria do 

petróleo, do gás natural dos biocombustíveis, e das atividades de 

armazenamento geológico de dióxido de carbono, bem como aplicar as 

sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou 

contrato; 

........................................................................................................... 

 IX – fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional 

do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, de captura de 

carbono, e de preservação do meio ambiente; 

........................................................................................................... 

XI – organizar e manter o acervo das informações e dados técnicos 

relativos às atividades reguladas da indústria do petróleo, do gás natural, 

dos biocombustíveis, e das atividades de armazenamento geológico de 

dióxido de carbono; 

........................................................................................................... 

XVIX – regular e autorizar as atividades relacionadas com o 

armazenamento geológico de dióxido de carbono no que tange a avaliação 

por equipe técnica especializada da proposta do projeto pela fonte 

estacionária ou empresa contratada. 

................................................................................................” (NR) 
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Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Parágrafo único. O art. 8º produzirá efeitos após dois anos da data 

de publicação desta Lei. 

 


