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Introdução: Na década de 1990, a realização da Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas 
das Nações Unidas (1992), a criação do Protocolo de Kyoto (1997) e o acordo de Paris (2015), 
possibilitaram uma nova perspectiva de futuro da política climática internacional, com a 
finalidade de diminuir as emissões de CO2, revertendo o quadro de acúmulo deste na atmosfera 
com o passar dos séculos, principalmente pelo uso de combustíveis fósseis. O século XXI inicia-
se, assim, com novas abordagens, discussões, desenvolvimento tecnológico e incentivos 
voltados a captura e estocagem de CO2. Isto posto, o objetivo do presente trabalho é analisar 
e descrever o processo histórico-regulatório de uso dos combustíveis fósseis no Brasil em 
paralelo com o desenvolvimento e aplicação de CCS no Brasil a partir de 1995 até os dias atuais. 
Metodologia: A metodologia aplicada, consiste na análise histórica e do processo que 
antecedem e sucedem a aprovação de Leis, nesse caso com foco em CCS. Resultado e 
Discussão. Em 1953, por meio da Lei n° 2.004, criou-se a Petróleo Brasileiro S.A. (sigla ou 

abreviatura: Petrobras), e com essa mesma Lei, o petróleo foi monopolizado como bem da União. 
Em 1995, com a Emenda Constitucional 9/1995 ocorreu a flexibilização do monopólio da União 
sobre as atividades do setor de petróleo e gás, especificamente upstream e midstream, 
considerado um marco para os setores econômico e político brasileiro. Na continuação dessas 
modificações, em 1997, a Lei 9478/97 regulamentou o dispositivo constitucional e tratou de 
discorrer sobre a Política Energética Nacional. Dentre os objetivos da Lei 9478/97, destaca-se a 
garantia do fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional, assim como o 
estabelecimento de diretrizes para a importação e exportação, de maneira a atender às 
necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados, biocombustíveis, gás natural e 
condensado, e assegurar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de 
Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de 
que trata o art. 4o da Lei no 8.176, de 8 de fevereiro de 1991 (Redação dada pela Lei nº 12490, 
de 2011). Destacamos ainda, que ao mesmo tempo, a própria Lei traz o objetivo de proteger o 
meio ambiente e promover a conservação de energia. As leis e seus artigos apresentam a 
abrangência do tema no Brasil ainda por ser discutida e examinada, demonstrando que desde 
sua criação a Política Energética Nacional esteve conectada a temas estratégicos como o CCS. 
Dentro dessa linha, destaca-se a edição da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui 
a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC (MMA, 2018). Importante entender a 
relevância desse diploma no contexto histórico do governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da 
Silva, quando do momento em que o Brasil assume compromissos no âmbito da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, do Protocolo de Quioto e dos demais 
documentos sobre mudança do clima que o país venha a ser signatário. Assim, no art. 5º desse 

diploma, consta a seguinte diretriz da Política Nacional sobre Mudança do Clima: “VI - a 
promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e a difusão de tecnologias, 
processos e práticas orientados a: a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de 
emissões antrópicas por fontes e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de 
gases de efeito estufa. ” Observa-se a partir do exame dessas normas e considerando os atuais 
compromissos assumidos pelo país no âmbito das Conferências das Partes de 2016 e 2017 (MMA, 
2018) que a manutenção e o crescimento do consumo de combustíveis fósseis se fazem viáveis 
através da adoção de medidas de mitigação, tal qual a de tecnologia de CCS. Sendo assim, 
recomenda-se uma atuação das esferas de governo que sejam competentes para fins de 
regulamentar de forma específica o CCS no Brasil. Conclusões. O estudo das Leis e as etapas 
que antecedem e sucedem a sua aprovação, tornam-se tema de discussão e de diagnóstico 
sobre o uso de combustíveis fósseis no Brasil, impactos econômicos e ambientais das mesmas 
quando aplicadas, às transições energéticas e resultados positivos e/ou negativos do CCS. 
Podendo assim, fornecer subsídios e dados para futuras pesquisas relacionadas ao tema, junto 

ao entendimento de como fatos relacionados à economia, à qualidade ambiental e à política 
interferem diretamente na aplicabilidade de captura e estocagem de CO2 por meio do estudo 
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das Normas. Por consequência, observa-se que muito das iniciativas e desenvolvimento reflete-
se em atitudes do passado, as quais precisamos analisar com cuidado para que novos caminhos 
sejam traçados com segurança e visibilidade de um mundo dependente de energia, como aqui 
citado. Portanto, enxerga-se que é urgente a implementação de medidas destinadas a viabilizar 
a regulação das atividades de CCS no Brasil. Referências ANDERSON, S. T. Risk, Liability, and 

Economic Issues with Long-Term CO2 Storage—A Review. Nat. Resour. Res. 1–24 
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Methodology, potential and site identification. Int. J. Greenh. Gas Control 1, 374–385 
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6148–6151 (2011). INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). 2012. CO2 Emissions Overview. 
(2014). INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Remediation of Leakage form CO2 Storage 
Reservoirs. Greenh. Gas R&D Program. (2007). LEAL & SOUSA, R. Risk Assessment on CO 2 
Injection Processes and Storage. Conf. Undergr. Clean Energy CCUS (2015). LEMOS DE SOUSA, 
M. J., RODRIGUES, C. F., OLIVEIRA, G. M. & DINIS, M. A. P. CCS Technologies in Europe (Carbon 
Capture and Storage)/ As Tecnologias CAC na Europa (Captação e Armazenamento de Carbono). 
Sessão Académica Cl. Ciências, As Tecnol. CAC (Captação e Armazenamento Carbono) na Eur. 
Lisboa, 4 Julho 2013, 13 -15 horas (2013). MINISTÉRIO DE MEIO AMBIENTE. POLÍTICA Nacional 
sobre mudança do clima. Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-
mudanca-do-clima. Acesso em: 27 mar. 2018. PEYERL, Drielli. O Petróleo no Brasil – Exploração, 
capacitação técnica e ensino de geociências (1864-1968). São Bernardo do Campo, SP: 

EdUFABC, 2017. RODRIGUES, C. F. A., DINIS, M. A. P. & LEMOS DE SOUSA, M. J. Review of 
European energy policies regarding the recent ‘carbon capture, utilization and storage’ 
technologies scenario and the role of coal seams. Environ. Earth Sci. 74, 2553–2561 (2015). 
ROMEIRO-CONTURBIA, V. R. D. S. Carbon Capture and Storage Legal and Regulatory Framework 
in Developing Countries: Proposals for Brazil. (2014) PhD Dissertation, Institute of Energy and 
Environment, University of São Paulo. Agradecimentos: Instituto de Energia e Ambiente (USP), 
Research Centre for Gas Innovation (RCGI), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo, Shell, Universidade de São Paulo). 
 

http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima
http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima

