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“O mundo não vai superar sua crise atual usando o mesmo 
pensamento que criou essa situação.” 

(Albert Einsten) 

 

O Estudo do referido tema se justifica pelo momento histórico que atravessamos, a 
humanidade está preste a ganhar um dos documentos mais importantes, senão o mais 
importante, de todos os tempos, nunca a comunidade internacional esteve tão próximo de um 
tratado com tal dimensão, tanto do ponto de vista do número de países participantes, quanto 
pela importância de seu conteúdo, abordando e regulamentando aspectos econômicos, sociais 
e ambientais, dentro de uma política de Desenvolvimento Sustentável, conseqüentemente, 
afastando o desenvolvimento descontrolado que ainda predomina nos países desenvolvidos e 
sufoca os países em desenvolvimento e os sub-desenvolvidos. A exploração desregrada dos 
recursos naturais e os níveis altíssimos de poluição vêm acarretando o efeito estufa, dentre 
outros fenômenos prejudiciais à biodiversidade e, conseqüentemente, ao próprio homem. 
Quando conheci o inteiro teor do Protocolo de Kyoto, percebi que aquele documento era mais 
do que uma mera intenção para reduzir os níveis de poluentes da atmosfera, uma possibilidade 
de se fomentar o Desenvolvimento Sustentável, eleito como modelo para o mundo na 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro 
em 1992, se preocupa com o desenvolvimento dos países em crescimento e principalmente 
com a voracidade dos países desenvolvidos, buscando um equilíbrio econômico entre estes, e, 
de modo crucial, estabelece parâmetros para programas de apoio aos países em 
desenvolvimento e os sub-desenvolvidos., entretanto, este protocolo de intenções ainda não se 
converteu em convenção ou tratado internacional com vigência plena, que o tornaria 
obrigatório pelo aspecto jurídico de Direito Internacional, e, conseqüentemente, por norma 
interna também. 
 
 
1. Projeto de lei Federal Para Implementação do Mercado de Comodities para as 
Atividades com o Carbono no Brasil 
 

“Seja você a mudança que espera ver no mundo” 

(Mahatma Gandhi) 

 A idéia de construir um habitat jurídico que recepcione o mecanismo do Carbono no 
Brasil, se faz necessário em virtude da ausência de lei específica que regulamente esta 
atividade, que, se contemplada, pode propiciar crescimento econômico proveniente de 
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projetos ambientais que vise capturar, recapturar e impedir emissões do CO2, favorecendo a 
viabilidade do até então ‘utópico’ Desenvolvimento Sustentável, como considerou Paulo 
Nogueira Neto ao comentar a obra Meio Ambiente no Século 21, “(...) ao mesmo tempo em 
que denúncia e alerta, o livro sinaliza caminhos para que possamos alcançar a utopia da 
sustentabilidade num mundo complexo e dinâmico.” (TRIGUEIRO, 2003, Nota de contra-
capa). 
 O Protocolo de Kyoto determina que os países em desenvolvimento sejam agraciados 
com investimentos financeiros em programas ambientais definidos pelo próprio Protocolo, 
dentre eles o MDL, bem como possam negociar com os países desenvolvidos os Certificados 
de Emissões Reduzidas, as chamadas CER. 
 Neste contexto, é que o Brasil deve regulamentar em Lei própria os mecanismos do 
MDL, especificamente o Seqüestro de Carbono.  

 
1.1 Constitucionalidade da lei do Carbono 

 
 A natureza da lei é federal, cuja constitucionalidade encontra amparo nos seguintes artigos 
da Constituição Federal: 225, primeiramente, por ser o que estabelece nosso modelo de 
desenvolvimento, fundamentalmente, como sendo o sustentável; no 170 VII, que defende 
como princípio da ordem econômica a redução das desigualdades sociais e regionais; no 23 
VI e VII, e no 24 VI, que se completam ao ditar que tanto a competência legislativa entre a 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios em matérias de preservação e proteção da fauna 
e flora, quanto no combate da poluição. 

 O Decreto nº 2.652, por se caracterizar como norma interna específica, pelo qual o 
Brasil ratificou o Protocolo de Kyoto, assinado em 1998 pelo então Presidente Fernando 
Henrique Cardoso em 1º de Julho daquele ano com aprovação do Congresso Nacional.7 

 Se o referido decreto contempla Kyoto na íntegra, e, se por sua vez o MDL é parte 
integrante abarcando o Seqüestro de Carbono, resta também demonstrada a 
constitucionalidade da lei pretendida pelo critério de especificidade. 
 

 O Decreto Presidencial do dia 07 de julho de 1999, criou a Comissão Interministerial de 
Mudança Global do Clima8, atribuindo a ela poderes de regência. Senão vejamos: 
 
  No artigo 3° do decreto acima mencionado, estão descritas as atribuições da comissão: 

 
“I - Emitir parecer, sempre que demandado, sobre propostas de políticas setoriais, 
instrumentos legais e normas que contenham componente relevante para a mitigação da 
mudança global do clima e para adaptação do país aos seus impactos;” (grifo nosso) 

(...) “III - definir critérios de elegibilidade adicionais àqueles considerados pelos organismos 
da Convenção, encarregados do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no 
Artigo 12 do Protocolo de Kyoto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima, conforme estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável” (...) (grifo nosso) 

 Exatamente nesta assertiva que grifamos, encontramos o respaldo jurídico para que 
o Brasil, através da Comissão Interministerial em referência, possa tonificar a política de 
Desenvolvimento Sustentável indo além do MDL, a fim de alinhar Kyoto a uma realidade 
nacional que carece de incentivo financeiro de práticas conservacionistas de exploração do 
meio ambiente.  

                                                
7 Vide no Anexo IV a íntegra do Decreto. 
8 Vide no Anexo III a composição da Comissão.  
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1.2 Justificativa do Projeto de Lei 
 
“O terceiro milênio, que tanto nos encanta, mas que ao mesmo tempo nos assusta, revela, 
nesse antagonismo, a esperança de um mundo melhor. A dimensão do desenvolvimento 
sustentável nos desafia a todos. Os aspectos sociais e ambientais necessitam, urgentemente, 
receber a devida importância por parte do governo e da sociedade civil. Todos temos 
responsabilidade nisso.” (MELADO, 2000, p. 5)  
 A fim de corroborar com a nossa pretensão do projeto de lei, Paul E. Little ao 
organizar Políticas Ambientais no Brasil – Análises, Instrumentos e Experiências, 
diagnosticou as falhas do governo ao definir nossas políticas ambientais: 

 “Falhas do governo são características intrínsecas do mesmo, sem relação direta com os 
indivíduos que ocupam cargos públicos (mas potencialmente aumentadas e muitas vezes não 
contornadas por eles). Trata-se de limitações impostas pelo jogo de interesses e pelo estágio 
de amadurecimento dos sistemas do governo que determinam sua performance. Falhas de 
governo podem levar à desconsideração ou ao desperdício de propostas cristalinas de 
aprimoramento da gestão ambiental.” (LITLE, 2003, p. 321) 

 A promessa de campanha presidencial do atual governo de criar 20 milhões de 
novos postos de trabalho, pode residir na implementação de duas políticas do MDL, o que 
passaria de promessa à realidade. O PROINFRA e o PROALCOOL, ambos classificados 
como de reducionistas de emissão do CO2, são bons exemplos que estão estacionados. O 
obstáculo seria nossa rendição às empresas concessionárias de energia elétrica e às que 
monopolizam a exploração do petróleo? 

 Enquanto programas desta vultuosidade encontram-se estagnados por questões 
políticas e econômicas ditadas pelo capital estrangeiro, que, diga-se de passagem vêm 
conseguindo inibir nosso crescimento, acreditamos nisso, o Seqüestro de Carbono surge como 
proposta de menor impacto no cenário interno e externo, favorecendo o Desenvolvimento 
Sustentável sem frear os atuais e futuros níveis da diversificada e covarde economia 
brasileira, pelo contrário, atraindo injeção de capital estrangeiro sem pressionar qualquer setor 
do nosso mercado, descortinando a possibilidade inconteste de nosso crescimento.  

 Dois são os métodos criados para o Seqüestro de Carbono. O primeiro é o mais 
fácil por ser um processo natural, trata-se do florestamento ou reflorestamento de áreas 
degradadas ou desmatadas, que captura e recaptura o carbono, fixando-o na atmosfera. O 
segundo, mais complexo por ser um processo artificial, é o de bombear o CO2 produzido 
enviando-o ao fundo do oceano, é considerado inviável pelo alto custo e pelas incertezas 
técnicas. 

 Quanto ao florestamento e o reflorestamento contemplado pelo MDL na 
conferência de Milão no final de 2003, requerem investimentos infinitamente menores, ao 
mesmo tempo em que o Brasil representa um enorme potencial no cenário mundial, quando 
observamos as vastidões da Amazônia e do complexo Cerrado. Por essa razão é que o Projeto 
de Lei versará sobre este método, do qual, para a realidade nacional, deveremos tonificá-lo 
expandindo sua área de atuação. 
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1.3 A Expansão dos Mecanismos do Seqüestro de Carbono 
 
 Valendo-se do artigo 3º, incisos I e III do decreto criador da Comissão 
Interministerial, onde está legitimado a competência nacional para legislar levando em 
consideração os “(...) componentes relevantes para a mitigação da mudança global do clima 
e para adaptação do País aos seus impactos (...)” ao “(...) definir critérios de elegibilidade 
adicional àqueles considerados pelos organismos da Convenção, encarregados do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL.)”, é impossível não pensarmos na expansão 
normativa do MDL referente ao Seqüestro de Carbono para projetos que igualmente 
contemplem a captura do CO2 no Brasil. As atividades mais prementes a serem acrescentadas 
ao Florestamento e ao Reflorestamento tratam-se do Manejo Florestal Sustentável e das 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural – R.P.P.N. – para iniciativa privada. E, pelo 
poder público através das Unidades de Uso Sustentável. Vejamos um a um.  
 
a) O Manejo Florestal Sustentável9 
 
  Os primeiros beneficiados da lei serão aquelas pessoas da iniciativa privada que 
exploram sua área de terras através de Projeto de Manejo Florestal Sustentado Certificado.  
 

 O Manejo Florestal está estigmatizado e desacreditado no país, vem sendo 
utilizado como uma máscara para esconder o abominável desenvolvimento descontrolado. A 
burocracia para quem pretende cumprir um programa é absurda, e acaba sempre esbarrando 
na corrupção. Contextualizando, o resultado não poderia ser outro a não ser este modelo de 
desenvolvimento voraz e descontrolado que patrola os recursos naturais como se fossem 
inesgotáveis, por isso devemos incluir a modalidade. 
 
b) Das Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
  
 Pela proposta do Projeto de Lei que se pretende para implementar o Seqüestro de 
Carbono, o particular ainda poderá ingressar no mercado do carbono através das Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural – RPPN –  

 Hoje o proprietário de uma RPPN conta apenas com sua iniciativa ideológica de 
preservar ou conservar perpetuamente uma determinada área de sua propriedade, recebendo 
em troca do governo federal apenas a isenção do ITR. A exploração econômica de uma RPPN 
está restrita ao ecoturismo e programas de educação e pesquisa ambiental, nada mais. Isto 
comparado com o ganho imediatista das atividades agro-pastoris e madeireiras é 
insignificante, e por isso mesmo não tem atraído os particulares a transformarem suas áreas 
em reservas. 
  
c) As Unidades de Uso Sustentável 
  

 Em 2000 o legislador ordinário criou o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC – através da Lei 9.985, regulamentando assim os incisos I, II, III e VII 
do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal, dividindo estas unidades em dois grandes 
grupos, as de Proteção Integral e as de Uso Sustentável. 

                                                
9 “O manejo florestal, desde que praticado com técnicas adequadas que favoreçam a sustentabilidade, representa uma 
estratégia com grande potencial para a conservação das florestas tropicais e para a promoção do desenvolvimento sustentável. 
O manejo florestal é capaz de conciliar os objetivos de conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico, 
apresentando um potencial particularmente alto em áreas ocupadas por populações tradicionais, nas quais exista uma tradição 
de atividades florestais e um rico conhecimento etnobiológico e etnossilvicultural.” (LITTLE, 2003, p. 387)  
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 Nas Unidades de Uso Sustentável são permitidas atividades antrópicas desde que 
obedeça a plano de manejo previamente definido pelos órgãos ambientais. Com exceção das 
RPPN’s, os demais tipos são criados e geridos por iniciativa do poder público contemplando 
as atividades já existentes da população local, vindo de encontro com o espírito da lei do 
carbono pretendida, qual seja: estimular políticas de conservação dos recursos naturais 
renováveis que contribuam com o MDL ao mesmo tempo em que propícia o crescimento 
econômico e oportunize a geração de rendas alternativas às populações locais, fixando-as no 
campo. 

 
 Com esta expansão, abrem-se oportunidades para que o poder público também 

possa ingressar no mercado de carbono, negociando suas CER geradas a partir de atividades 
desenvolvidas nas Unidades de Uso Sustentável, estimulando Prefeituras, Estados e 
principalmente a União a conservarem suas riquezas naturais. 

 
 

2. Conceituação Do Carbono Social 
 
 Ainda em atenção a justificar o projeto de lei do carbono ora defendido, é 
necessário demonstrar também a viabilidade técnica, já que a jurídica restou inconteste. 
 A demonstração empírica que fomos buscar vem do Estado do Tocantins, mais 
precisamente da ilha do Bananal, onde em 1999 o Instituto Ecológica começou a interação 
com as comunidades do entorno da ilha para  implantar seu projeto, inicialmente denominado, 
Carbono, pioneiro no Brasil.  

Toda a saga dos pesquisadores, a definição metodológica da pesquisa, a tecnologia, as 
técnicas desenvolvidas, e os resultados alcançados pelo projeto, encontram-se narrados em 
nuances pelos pesquisadores Divaldo Rezende e Stefano Merlin, na obra Carbono Social – 
Agregando Valores ao Desenvolvimento Sustentável, que inclusive atestam que “O conceito 
de carbono social foi concebido durante a execução do projeto à medida que se definiam os 
indicadores (...) de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, a benefício da 
comunidade” . (REZENDE E MERLIN, 2003, p. 32 e 51). 

 Para a conceituação do carbono social em projetos florestais, ou seja, mudança de 
uso da terra, os cientistas consideraram três grandes estratégias de Manejo do Carbono Social: 
seqüestro, conservação e substituição de carbono. 

 

As principais atividades relacionadas com cada tipo de Manejo do Carbono 
Social são10: 

1) Seqüestro de Carbono: Reflorestamento; Silvicultura; Fruticultura; 
Sistemas Agro-florestais; Recuperação e Restauração de áreas degradadas; 

2) Substituição de Carbono: Plantio de Florestas Energéticas; Utilização de 
Biodiesel; Biomassa em substituição a materiais energéticos intensivos; 
Utilização de restos agrícolas e florestais; 

3) Conservação de Carbono: Criação de Reservas Privadas do Patrimônio 
Natural; Utilização de Práticas de Manejo Florestal contrapondo as 
atividades de manejo tradicional; Proteção Contra Incêndios em Áreas 
Florestais. 

 

                                                
10 REZENDE E MERLIN, 2003. P. 85. Transcrição do quadro.    
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 Estas conclusões extraídas a partir destes conhecimentos empíricos não deixam a 
menor dúvida de que o Seqüestro de Carbono possui viabilidade técnica também, desta forma, 
estando exaustivamente justificada a necessidade da criação desta Lei do Carbono, cuja 
expansão em relação a Kyoto é uma realidade a ser considerada internamente pelo Brasil, pois 
“o que realmente caracterizará o social deverá ser a participação da comunidade e os 
benefícios a serem gerados a essa comunidade como forma de avaliar e considerar esses 
ganhos usando a metodologia do carbono social” . (REZENDE E MERLIN, 2003, p. 85). 
 

 Os autores do conceito de carbono social encerram a exposição depositando no 
modelo conservacionista toda sua esperança de ver corredores da biodiversidade sendo 
desenhados e preservados, e o modelo de desenvolvimento sustentável sendo estabelecido 
pelo carbono social.  

 
 Enquanto a nós, cabe a tarefa de provocar movimentos sociais a partir desta análise 
científica, no sentido de implementarmos o Projeto de Lei do Carbono, cujo fundamentado é o 
conceito do carbono social. 
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