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USO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS PARA A
GESTÃO AMBIENTAL: PAÍSES DA OCDE E
AMÉRICA LATINA
Ilidia da Ascenção Garrido Martins Juras

1 INTRODUÇÃO
Os sinais de esgotamento da Terra quanto à sua capacidade de oferecer
os recursos dos quais não podemos prescindir são evidentes e mostram que o tempo para agir é
exíguo. Estudos recentes indicam que a degradação do solo atinge dois terços das áreas agrícolas
mundiais; somente no último século, metade das áreas úmidas foram perdidas; metade das
florestas mundiais estão destruídas; cerca de 70% dos principais estoques de peixes marinhos
encontram-se sobreexplotados; e 20% dos peixes de água doce estão ameaçados de extinção,
entre tantos outros problemas.
A água, um dos bens mais preciosos deste século, apresenta situação
bastante crítica: mais de 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, sendo que 2,3
bilhões enfrentam racionamento, e cerca de 2,5 bilhões não dispõem de esgotamento sanitário.
Em conseqüência, de 3 a 5 milhões de vidas humanas são perdidas anualmente por doenças
veiculadas pela água.
As evidências mais contundentes desse modelo perverso de
desenvolvimento são claramente observadas nas cidades. Quase metade da população mundial
vive atualmente em áreas urbanas e a estimativa é que em 2050 tal cifra chegará a 65%, e o mais
grave, numa concentração marcante nas regiões mais pobres do Planeta. Cerca de 70% da
população urbana está nos países da África, Ásia e América Latina. As implicações da urbanização
exacerbada e desordenada incluem aumento do desemprego e da pobreza, deficiência de infraestrutura e de serviços públicos e mais degradação ambiental.
O aquecimento global e as mudanças climáticas em curso, conforme
fortes estimativas indicam, terão, como uma de suas conseqüências, a exacerbação da degradação
do meio ambiente, da pobreza e das desigualdades sociais. Esse quadro generalizado de
degradação ambiental tem sido considerado por muitos como um exemplo autêntico de falha do
mercado.
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Quando os custos da degradação do meio ambiente não são pagos por
aqueles que a geram, esses custos tornam-se externalidades para o sistema econômico, ou seja, são
externos às funções de custo e de demanda. Tratados como recursos livres ou de custo muito
baixo, os recursos naturais tendem a ser superexplorados. Outrossim, o custo da degradação não
incide diretamente sobre o que degrada, mas recai sobre a sociedade como um todo. Há,
portanto, que internalizar os custos ambientais nas atividades de produção e consumo, de forma a
induzir a mudança no padrão de uso dos recursos naturais (SEROA DA MOTTA, 1998).
Conforme Seroa da Motta (1997), há um grande número de princípios
econômicos gerais que formam a filosofia básica para uma estratégia econômica e
ambientalmente sustentável. O princípio do poluidor/usuário pagador e o princípio da precaução
são enunciados com maior freqüência. O primeiro confere direitos que permitem a internalização
de custos que não seriam normalmente incorridos pelo poluidor ou usuário (“externalidades”),
enquanto o princípio da precaução provê um mecanismo para lidar com a incerteza dos impactos.
Segundo Milaré (2001), o princípio poluidor-pagador assenta-se na
vocação redistributiva do Direito Ambiental e se inspira na teoria econômica de que os custos
sociais externos que acompanham o processo produtivo (v.g., o custo resultante dos danos
ambientais) devem ser internalizados, vale dizer, que os agentes econômicos devem levá-los em
conta ao elaborar os custos de produção e, conseqüentemente, assumi-los.
Para Benjamin (1993), o princípio do poluidor-pagador não se resume na
fórmula ‘poluiu, pagou’. O princípio poluidor-pagador não é um princípio de compensação dos
danos causados pela poluição. Seu alcance é muito mais amplo, incluídos todos custos da
proteção ambiental, quaisquer que eles sejam, abarcando os custos de prevenção, de reparação e
de repressão do dano ambiental, assim como aqueles outros relacionados com a própria utilização
dos recursos ambientais, particularmente os naturais, que têm sido historicamente encarados
como dádivas da natureza, de uso gratuito ou custo marginal zero.
Derani (2008) comenta que durante o processo produtivo, além do
produto a ser comercializado, são produzidas “externalidades negativas”. Estas são recebidas pela
coletividade, ao passo que o lucro é percebido pelo produtor privado. Daí a expressão
“privatização de lucros e socialização de perdas”. Com a aplicação do princípio do poluidorpagador, procura-se corrigir este custo adicionado à sociedade. A internalização dos custos
relativos de deterioração ambiental traria como conseqüência um maior cuidado em relação ao
potencial poluidor da produção, na busca de uma satisfatória qualidade do meio ambiente. Por
isto, este princípio é também conhecido como o princípio da responsabilidade, ou, como se refere
Gomes, princípio da responsabilização pelo dano ambiental”, um dos princípios constitucionais
de defesa do meio ambiente.
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O princípio da precaução, por sua vez, está ligado aos princípios de
afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como também de sustentabilidade
ambiental das atividades humanas (DERANI, op. cit.). Ainda segundo ela, “o alcance deste
princípio depende substancialmente da forma e da extensão da cautela econômica [...],
especificamente, naquilo concernente às especificações relativas ao grau de exigência para
implementação de melhor tecnologia e ao tratamento corretivo da atividade inicialmente
poluidora”.
Muitos mecanismos já foram desenvolvidos e usados a fim de promover
estes princípios. Eles geralmente formam uma série contínua que se estende desde os
regulamentos estritamente “orientados para o controle”, em um extremo, até a legislação de
responsabilização “orientada para o litígio”, no outro extremo. No meio desses dois extremos,
situa-se uma ampla gama de instrumentos “orientados para o mercado” que se apoiam em uma
certa mistura de regulamentos e incentivos econômicos para alcançar a proteção ambiental
(SEROA DA MOTTA, 1997).
Como exemplos de instrumentos de regulação direta (também chamados
de comando e controle), podem citar-se o estabelecimento de padrões de emissão de poluentes, o
licenciamento e as sanções administrativas e penais. Entre os instrumentos orientados para o
mercado, encontram-se incentivos fiscais e subsídios, tributos ambientais, sistemas de cobrança
pelo uso de recursos ambientais, sistemas de depósito e retorno, multas por não atendimento a
padrões ambientais, certificados transacionáveis e seguro e caução ambiental (CARNEIRO, 2001,
MENDES E SEROA DA MOTTA, 1997, a e b).
No Brasil, o movimento para a instituição de mecanismos que possam
levar a um modelo de desenvolvimento que seja economicamente viável, socialmente justo e
ecologicamente sustentável tem sido crescente. Deve-se ressaltar, por exemplo, o caráter próativo do País que culminou com a promoção da Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, onde o conceito de desenvolvimento sustentável foi
intensamente debatido e consolidado, e com a assinatura de inúmeros acordos internacionais
como a Agenda 21, a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima e o Protocolo de Quioto, a
Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção de Combate à Desertificação, a Convenção
sobre os Direitos do Mar e o Protocolo de Montreal, entre tantos outros.
No plano interno, os avanços mais notórios para a consecução do
desenvolvimento sustentável são observados em nossa legislação, considerada exemplo em
muitos aspectos, como o fato de constar, na Constituição da República, um capítulo dedicado ao
meio ambiente, além de vários outros dispositivos direcionados para o desenvolvimento
sustentável. No que se refere à legislação infraconstitucional, bastante extensa e estruturada,
podemos citar o Código Florestal, a Lei de Proteção à Fauna e o Código de Pesca, entre as leis
mais antigas. Desde 1981, vigora a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que inclui, entre
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outros instrumentos importantes, o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental
de empreendimentos potencialmente causadores de poluição ou degradação ambiental, além da
responsabilidade objetiva pelo dano causado ao meio ambiente.
Desde 1998, vigora uma lei específica sobre crimes ambientais, que
tipifica crimes contra a fauna, a flora, a poluição, o ordenamento urbano, o patrimônio cultural e
a Administração Ambiental, e prevê as respectivas sanções penais e administrativas aplicáveis a
essas condutas. Além disso, essa Lei prevê, de forma pioneira, a responsabilização penal da pessoa
jurídica.
A partir de 2000, foram editadas outras leis extremamente importantes,
como a Lei nº 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza,
instrumento dos mais importantes para a conservação in situ, a lei de controle da poluição da água
por óleo (Lei 9.966/2000), a Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006) e a Lei de Gestão de
Florestas Públicas (Lei 11.284/2006).
Ocorre que as normas citadas são, em sua quase totalidade, centradas nos
mecanismos tradicionais de comando e controle, de alto custo operacional e baixa efetividade, e
não são suficientes, como a prática tem demonstrado, para reverter a degradação do meio
ambiente e tomar o rumo do desenvolvimento limpo. É imprescindível que o País avance na
promoção de instrumentos econômicos capazes de incorporar o custo ambiental a produtos e
serviços, permitindo ao mercado a absorção, de fato, do conceito da sustentabilidade. É preciso
que sejam considerados os valores sociais e ecológicos que o bem ambiental disponibiliza aos
empreendedores e à sociedade.
Como referido anteriormente, os instrumentos econômicos são
amplamente considerados como uma alternativa economicamente eficiente e ambientalmente
eficaz para complementar as estritas abordagens de comando e controle. Teoricamente, ao
fornecerem incentivos ao controle da poluição ou de outros danos ambientais, os instrumentos
econômicos permitem que o custo social de controle ambiental seja menor e podem ainda
fornecer aos cofres do governo local a receita de que tanto necessitam (SEROA DA MOTTA,
RUITENBEEK & HUBER, 1996).
A experiência brasileira, nesse campo, ainda que incipiente, é promissora.
Começa a ser implementado um dos mais modernos sistemas de gestão de recursos hídricos do
mundo, que inclui a outorga e a cobrança pelo uso da água, inserindo, assim, com propriedade, o
princípio do usuário/pagador. Tal sistema, com certeza, levará à redução significativa dos
problemas de poluição e garantirá, para as futuras gerações de brasileiros, água em volume e
qualidade para a sua sobrevivência e para o desenvolvimento das incontáveis atividades humanas
que utilizam esse recurso fundamental.
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O ICMS ecológico, já aplicado em alguns Estados brasileiros, é outro
exemplo de sucesso. O ICMS ecológico consiste na inclusão de critérios ambientais na repartição,
aos Municípios, de recursos provenientes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS). Entre tais critérios, definidos em leis estaduais, figuram a conservação de espaços
protegidos, iniciativas de saneamento e outras caracterizadas no conceito mais amplo do
desenvolvimento sustentável. Os bons resultados são incontestáveis: o aumento da superfície de
áreas protegidas, no Paraná, foi de 142,82%, até 1999, e em Minas Gerais, de 48%, até 1998. No
que concerne à experiência mineira de estender o incentivo fiscal também para o saneamento
básico, dos 16 milhões de habitantes do Estado, 3 milhões passaram a contar com disposição
final adequada de lixo, com aterros sanitários e usinas de compostagem.
Além desses exemplos, devem ser lembrados a inserção de parâmetros
ecológicos na cobrança do ITR, a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre a
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool
combustível (CIDE combustíveis), e o pagamento de royalties ou compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural e pela utilização de recursos hídricos para a geração de
energia elétrica.
A discussão sobre a inserção de instrumentos econômicos na política
ambiental brasileira tem ocupado parte importante dos debates inerentes às várias propostas de
reforma tributária que tramitaram no Congresso Nacional nos anos recentes (JURAS &
ARAÚJO, 2008) e, com toda a certeza, o tema continuará a fazer parte da agenda legislativa nos
próximos anos. É importante, dessa forma, conhecer a experiência de países nos quais a
implementação desses mecanismos de gestão ambiental está mais evoluída. Devem ser
obrigatoriamente incluídos os países que fazem parte da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), uma vez que detêm larga experiência na aplicação de
instrumentos baseados no mercado, como tributos “verdes”, diversos tipos de cobranças (por
emissões de poluentes, uso de recursos e de produtos), permissões negociáveis, sistemas de
depósito e retorno e subsídios, entre outros (OECD, 1999 e 2002).
2 OBJETO DE ESTUDO
O trabalho propõe abordar, inicialmente, os diferentes instrumentos
econômicos para a gestão ambiental em uso em países desenvolvidos, tomando como exemplo os
países da OCDE, assim como em alguns países da América Latina. Em seguida, pretende-se
identificar, entre esses instrumentos, os que podem ser aplicados no Brasil, em consonância com
sua estrutura normativa.
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Em relação aos países da OCDE (Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica,
Canadá, Coréia, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia,
Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia,
Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia), os dados aqui
apresentados baseiam-se em pesquisa realizada pelo Grupo de Trabalho sobre Integração das
Políticas Econômica e Ambiental (OCDE, 1999), a partir de questionário aplicado aos paísesmembros entre 1998 e 1999, bem como no banco de dados da OCDE.
No caso da América Latina e Caribe, os dados baseiam-se em trabalhos
realizados no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe por vários
pesquisadores. Foram analisados os trabalhos de Acquatella (2001 e 2002), que apresentam uma
síntese dessas pesquisas, bem como os estudos de caso referentes ao Brasil (GUSMÃO, 2002), ao
Chile (BORREGAARD e LEAL, 2002), à Colômbia (ARJONA H. et al., 2002), à Guatemala
(CÁCERES, 2002), ao México (ESCALANTE e AROCHE, 2002), à Venezuela (OTERO, 2002),
ao Caribe (PERCH, 2002), à Argentina (ROVEDA, 2004), ao Peru (TOLMOS, 2004), a Cuba
(GARRIDO VÁZQUEZ, 2003), à Costa Rica (OROZCO B. e RUIZ M., 2001), disponíveis no
site:
http://www.eclac.cl/dmaah/noticias/proyectos/1/7451/inicio.htm. Em relação à
Colômbia, também foi utilizado o trabalho de Benavides et al. (2005). No caso do Brasil, foram
utilizadas outras fontes de consulta, incluindo os trabalhos de Mendes e Seroa da Motta (1997),
Seroa da Motta e Young (1997), Seroa da Motta et al. (1996) e Juras e Araújo (2008).
3 CLASSIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS
Seroa da Motta (1997) e Mendes e Seroa da Motta (1997) classificam os
instrumentos econômicos em dois tipos: (i) incentivos que atuam na forma de prêmios e (ii)
incentivos que atuam na forma de preços. Os primeiros requerem um comprometimento de
recursos do Tesouro, enquanto os segundos geram fundos fiscais.
Ainda segundo os autores, os incentivos que atuam na forma de prêmios
são basicamente o crédito subsidiado, as isenções de imposto e outras facilidades contábeis para
efeito de redução da carga fiscal (como, por exemplo, a depreciação acumulada).
Os incentivos econômicos que atuam na forma de preços, por sua vez,
são todos os mecanismos que orientam os agentes econômicos a valorizarem os bens e serviços
ambientais de acordo com sua escassez e seu custo de oportunidade social. Instrumentos típicos
são os tributos, que, aplicados à gestão ambiental, podem consistir, por exemplo, numa cobrança
direta pelo nível de poluição ou uso de um recurso natural, proporcional ao uso do recurso em
termos de quantidade e qualidade.
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Uma classificação mais abrangente e bastante didática dos mecanismos
de gestão ambiental que incorporam incentivos econômicos é dada por Seroa da Motta et al.
(1996) e Seroa da Motta (1997). Esses autores dividem tais mecanismos em cinco tipos:
1) Regulamentos e sanções: é o exemplo clássico de comando e controle,
em que o Governo estabelece padrões, restringindo a quantidade e a qualidade da poluição ou do
uso dos recursos naturais, fiscaliza o cumprimento desses padrões e aplica sanções pelo
descumprimento. Incluem-se nesse tipo os padrões de emissões, o licenciamento ambiental, as
restrições ao uso do solo e as multas sobre vazamentos.
2) Taxas, impostos e cobranças pelo uso de um recurso natural ou pela
emissão de poluentes.
3) Criação de mercado: o Governo estabelece um sistema de licenças (ou
permissões) para o uso de um recurso natural, que são distribuídas ou leiloadas, e fiscaliza o seu
cumprimento. Tais licenças podem ser comercializadas a preços de mercado.
4) Intervenção de demanda final: compreende os sistemas de divulgação
ao consumidor, que interfere no mercado por meio de escolha e de rotulagem e selos ambientais.
5) Legislação da responsabilização: o poluidor ou o usuário do recurso é
obrigado por lei a pagar às partes afetadas por quaisquer danos.
São abordados neste estudo os instrumentos dos grupos 2 a 5, cuja
classificação, baseada em Seroa da Motta et al. (1996) e Seroa da Motta (1997), e definições, a
partir das adotadas pela OCDE, com acréscimos, são apresentadas a seguir.
3.1 Tributação e subsídios (taxas, impostos, cobranças e subsídios)
. Subsídios: todas as formas de assistência financeira explícita a poluidores
ou usuários de recursos naturais, como doações, empréstimo subsidiado, isenção de impostos,
depreciação acelerada etc. para a proteção do meio ambiente
. Taxas de emissão: consistem em pagamentos diretos baseados na medida
ou estimativa da quantidade e qualidade de um poluente.
. Taxas de uso: consistem em pagamentos pelo custo de serviços coletivos.
. Taxas de produto: são aplicadas a produtos que causam poluição quer
durante sua fabricação, consumo ou disposição (por exemplo, fertilizantes, pesticidas ou baterias),
com o objetivo de modificar os preços relativos e financiar sistemas de coleta.
. Impostos: são pagamentos ao governo geral, compulsórios e “não
retributivos”, pelo uso de recursos naturais ou relacionados a poluição. São “não retributivos” no
sentido de que os benefícios providos pelo governo geral aos contribuintes desses impostos
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normalmente não são proporcionais ao pagamento. O termo “governo geral” é definido como
“autoridades supra-nacionais, a administração central e as agências cujas operações estão sob
controle efetivo, os governos estaduais e locais e suas administrações, os serviços de seguridade
social e entidades governamentais autônomas, excluindo empresas públicas”.
. Multas por não-atendimento: são impostas sob a lei civil a poluidores que
não cumprem os requisitos e as normas ambientais e de manejo de recursos naturais. Podem ser
proporcionais a variáveis selecionadas, como o dano devido ao não-cumprimento, ao lucro
relacionado aos custos de (não) cumprimento, etc.
. Royalties e outras formas de compensação pela exploração de recursos naturais: é
um valor pago pelo empreendedor ao proprietário do recurso natural pelo direito de explorar e
comercializar esse recurso; é uma compensação pelas externalidades geradas por essa exploração,
incluindo a exaustão desses recursos.
3.2 Criação de mercado
. Permissões, direitos ou quotas comercializáveis ou transferíveis (também referidas
como comércio de emissões): são baseadas no princípio de que qualquer aumento na emissão ou
no uso de recursos naturais deve ser compensado por um decréscimo de quantidade equivalente
ou, algumas vezes, maior. Há dois tipos gerais de sistemas de permissões comercializáveis em
operação: as baseadas em créditos de redução de emissões (ERCs) e as baseadas em alocações ex
ante (“cap-and-trade”). A primeira abordagem adota um cenário tão normal quanto possível como
ponto de partida e compara esta linha de base com o desempenho real. Se um emissor/usuário
tem um desempenho melhor que a linha de base prevista, ganha um “crédito”. Esse crédito pode
ser usado pelo próprio emissor/usuário ou pode ser vendido a um emissor cujas emissões são
maiores que a linha de base aceita (e presumivelmente a um preço menor que o custo para abater
de forma própria essas emissões). A abordagem “cap-and-trade” estabelece um limite geral de
emissões/uso (i.e. o “cap”) e requer que todos os emissores adquiram uma parte (quota) desse
total antes da emissão. A alocação aos emissores pode ser feita por uma autoridade ambiental,
livre de taxas, ou as quotas podem ser leiloadas. Independentemente de como a alocação inicial é
determinada, os detentores das quotas podem utilizá-las como permissões de emissão na
produção atual, guardá-las para uso futuro (se a "guarda" é permitida) ou comercializá-las com
outros emissores.
. Sistemas de depósito-retorno: um pagamento é realizado na compra de um
produto (por exemplo, embalagem). O pagamento (depósito) é total ou parcialmente
reembolsado quando o produto retorna ao comerciante ou a uma organização de tratamento
especializada.

11

3.3 Intervenção de demanda final
. Programas de qualidade: são em geral programas voluntários de
aprimoramento da gestão ambiental; o mais típico é o ISO 14000.
. Rotulagem e certificação ambiental: podem ser sistemas voluntários, como
forma de mostrar ao consumidor que determinado produto é ambientalmente sustentável, ou
exigências governamentais para a divulgação do conteúdo de substâncias perigosas ou do
consumo de energia, por exemplo.
. Outros: podem ser incluídos os prêmios por desempenho ambiental, as
listas negras e os acordos voluntários de desempenho em determinado aspecto ambiental.
3.4 Legislação de responsabilização
. Compensação por dano ambiental: pagamentos feitos sob a lei civil para
compensar o dano ambiental causado por uma atividade poluidora. Tais pagamentos podem ser
feitos às “vítimas” (por exemplo, nos casos de poluição crônica ou acidental) ou ao governo.
Podem operar no contexto de regras e sistemas específicos de compensação ou de fundos de
compensação financiados pela contribuição de poluidores potenciais (por exemplo, fundos para
acidentes com petróleo).
. Garantias de desempenho: são usados para garantir o cumprimento com os
requisitos ambientais e de uso dos recursos naturais. Os poluidores e usuários podem ser instados
a pagar um depósito na forma de uma garantia, que é resgatada quando o cumprimento é
alcançado. Também se incluem nessa categoria os seguros de responsabilidade por dano
ambiental.
4 TRIBUTAÇÃO E SUBSÍDIOS
4.1 Subsídios para a proteção ambiental
4.1.1 Nos países da OCDE
A maior parte dos países indicou o uso de subsídios para a proteção
ambiental, sendo que a maioria indicou mais que um esquema. Alguns dos esquemas têm um
objetivo geral, e apóiam financeiramente atividades nas áreas de controle da poluição atmosférica,
tratamento de esgotos, manejo de resíduos sólidos e medidas de redução do ruído. Os fundos
ambientais gerais são supridos por receitas oriundas de taxas impostas pela geração de poluição
atmosférica e hídrica.
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Alguns esquemas são direcionados à promoção do desenvolvimento e à
demonstração de tecnologias limpas (Dinamarca, Finlândia, Grécia, Holanda, Noruega e Suécia),
enquanto outros favorecem setores específicos, como em Quebec, Canada (agricultura),
Dinamarca (trânsito, construção civil), Japão (transporte), Holanda (transporte público, pesca,
agricultura), Noruega (agricultura), e Suécia (transporte aquático). A Dinamarca também apóia
iniciativas civis que resultem em mudanças no estilo de vida favoráveis ao meio ambiente. A
maior parte dos esquemas provê apoio para custo e investimento (custos de capital e
operacionais). O sistema dinamarquês para a promoção de tecnologias limpas também financia
os custos de consultorias ambientais para empresas menores.
Os subsídios ocorrem principalmente na forma de doações, empréstimos
subsidiados e depreciação acelerada. As doações, em regra, financiam até 50% dos custos das
medidas ambientais, algumas vezes mais. O fundo ambiental polonês prevê a possibilidade de
perdão de débitos de investimentos ambientais anteriores. Os fundos verdes comerciais
holandeses, aplicáveis a muitos diferentes projetos verdes, prevêem a possibilidade de
empréstimos subsidiados, financiados pela renúncia do imposto de renda dos dividendos dos
fundos. Um sistema comparável existe nos Estados Unidos, onde os empréstimos de juros baixos
para atividades de controle da poluição e manejo de resíduos sólidos são possíveis pela isenção
dos impostos dos bônus.
Nos Estados Unidos, os fundos também se tornaram disponíveis por
meio de isenção (parcial) de sanções impostas pela violação de leis ambientais. As sanções são
reduzidas se o infrator conduz projetos suplementares em benefício do meio ambiente.
Informações dos subsídios usados nos países da OCDE para a proteção
ambiental são apresentados na Tabela 4.1.1.1, que inclui informações do objeto de auxílio
financeiro, seu propósito, e outras informações relevantes.
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Tabela 4.1.1.1 Subsídios para o controle da poluição nos países da OCDE
País

Objeto

Propósito

Observações

Austrália

Efeito estufa

Enfrentamento do efeito estufa

Subsídio

Áustria

Poluição
atmosférica,
resíduos
perigosos, ruído
(exceto trânsito)

Prover auxílio financeiro para medidas
voluntárias adotadas por (domicílios)
empresas existentes

Até 30% ou 35% (para pequenas
e médias empresas)

Água

Apoiar medidas para suprimento de
água e redes de coleta e tratamento de
esgoto

Doação;
até
60%
para
municipalidades e até 30% para
empresas

Canadá
(New
Brunswick)

Água

Apoiar a construção de sistemas de
esgotos nas municipalidades

Doação; até 50% dos custos

Canadá
(Quebec)

Resíduos/
Agricultura

Promover e apoiar medidas, práticas e
consultoria
para
aprimorar
a
disposição, o tratamento e a aplicação
do esterco

Doação; 50-90% dos custos

Resíduos

Promover o reuso e a reciclagem de
pneus usados

Valores por tonelada:
- recuperação: CAN$ 3
- reciclagem: CAN$ 35-125
- geração de energia: CAN$ 50

Dinamarca

Esgoto

Apoiar instalações
tratamento de esgoto

Tráfego

Estimular os governos locais a
desenvolverem planos de tráfego e
meio ambiente

Doação

Geral

Estimular projetos ambientais
criem novos empregos

que

Doação

Geral

Estimular
o
desenvolvimento
ambientalmente sustentável, por meio
de, entre outras, mudanças no estilo de
vida

Doação

Geral

Revisão ambiental e auditoria

Doação

Edificações

Promover edificações sustentáveis

Doação

Geral

Política integrada do produto, i.e.
promover o desenvolvimento e a
demonstração de produtos mais limpos
e projetos de reciclagem de resíduos

Doação
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municipais

de

85% dos custos

Estados
Unidos

Geral

Apoiar projetos suplementares de
prevenção da poluição pela indústria

Redução das sanções por
violação da legislação ambiental

Geral

Apoiar o controle da poluição e a
disposição adequada de resíduos

Empréstimos com juros baixos,
financiados por isenção de
impostos de bônus

Resíduos/solo

Estimular o desenvolvimento de áreas
industriais contaminadas

Doação, empréstimo

Resíduos

Promover o estabelecimento
atividades de reciclagem

Doação, empréstimo

Geral

Promover produtos e
ambientalmente corretos

tecnologias

Doação; até 50% dos custos

Água

Apoiar sistemas municipais de coleta e
tratamento de esgotos

Doação; até 50% dos custos

Ar, água

Apoiar equipamentos de controle de
poluição

Depreciação
anualmente

acelerada:

25%

Geral

Apoiar o controle de poluição na
indústria

Garantia
empréstimos

estatal

para

Geral

Apoiar o controle de poluição em
pequenas e médias empresas

Empréstimos subsidiados: juros
cerca de 2 pontos percentuais
abaixo das taxas de mercado

Ar

Apoiar energia limpa e renovável

Doação; até 50% dos custos

Geral

Apoiar o controle de poluição pelas
indústrias e municipalidades

Juros
subsidiados
empréstimos

França

Economia
de
energia,
tratamento
de
resíduos
industriais,
poluição
atmosférica
e
redução do ruído

Apoiar investimentos relacionados

Depreciação acelerada

Grécia

Geral

Apoiar investimentos ambientais que
favoreçam o desenvolvimento regional

25-40% do total dos custos de
investimento

Geral/tecnologias
limpas

Promover tecnologias limpas e
ambientalmente corretas e produtos
inovadores

Até 40% dos custos

Geral

Promover o desenvolvimento
produtos mais limpos

40% dos custos, com um valor
máximo por caso e por
companhia, para companhias de
menos de 500 empregados

Finlândia

Holanda
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de

de

para

Japão

Ar/transporte

Promover o uso de ônibus mais limpos
para o transporte público

Resíduos/indústria
pesqueira

Promover o processamento limpo de
resíduos da indústria pesqueira

Geral

Promover projetos verdes

Geral

Estímulo a
ambientais

atividades

Podem
candidatar-se:
companhias,
domicílios,
municipalidades e organizações
civis

Agricultura

Promover investimento na proteção
ambiental

Companhias agrícolas de mais
que 120 unidades comerciais
padrão

Geral

Apoiar o uso de equipamentos de
controle de poluição

Doação; 40% dos gastos,
mediante a comprovação de
redução da poluição 10% abaixo
do nível exigido

Geral

Apoiar o controle de poluição

Doação; empréstimo de 5-100%
do custo; juros de 2,2-2,8%
(1999)

Geral

Novas edificações ou a relocação de
instalações planejadas para reduzir a
poluição

Doação; até 50%

Veículos de baixa
emissão (elétricos,
a gás natural ou a
metanol) e postos
de
serviço
relacionados

Promover veículos de baixa emissão

Doação;
50%
do
preço
diferencial
com
veículos
convencionais (min. compra de 5
unidades em áreas planejadas)

Automóveis
de
baixa emissão

Uso de automóveis de baixa emissão no
transporte executivo

Doação; 25% do preço

Caminhões
de
baixa
emissão
(NOx)

Induzir o uso de caminhões de menor
emissão

Doação; 4-5% do preço

Geral

Apoiar o uso de equipamento de
controle de poluição com performance
mínima de 70% de redução de emissões

Depreciação acelerada; 18-90%
de depreciação no primeiro ano,
dependendo
do
tipo
de
equipamento e tamanho da
planta

projetos
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Há limite por ônibus, com motor
a gás ou diesel e peso de no
mínimo 35t

Empréstimo subsidiado para
iniciadores de projetos verdes
(com juros 1,5% abaixo da taxa
de mercado), financiado pela
isenção do imposto de renda de
dividendos dos fundos verdes.
e

Resíduos

Apoiar o uso de equipamentos para
reciclagem ou de materiais reciclados

Depreciação acelerada; 25-75%
de depreciação no primeiro ano,
dependendo
do
tipo
de
equipamento

Geral

Desenvolvimento
de
tecnologias
ambientalmente amigáveis

Doação

Esgoto

Sistemas municipais de coleta de
esgoto

Doação

Resíduos/ esgoto

Educação e planejamento para o
manejo municipal de resíduos e esgotos

Doação

Agricultura

Doações para cultivos ecológicos

Doação

Agricultura

Proteção da paisagem agrícola

Doação

Polônia

Geral

Apoiar a implementação da Política
Nacional de Meio Ambiente

Doações, empréstimo subsidiado
e perdão de débitos; Fundos
ambientais são estabelecidos
pelo Estado, províncias e em
nível local.

República
Tcheca

Geral

Fundo
Ambiental
Estatal:
uma
facilidade especial para prover meios
de financiamento para a proteção
ambiental

Empréstimos de até 50% do
custo total do projeto mediante
juros de 7%; empréstimos
subsidiados (3-80% dos custos)

Suécia

Resíduos, água

Manejo de resíduos
embarcações e portos

Doação

Ar

Promover novas tecnologias para o uso
de biocombustíveis

Doações, empréstimo subsidiado

Ar

Reduzir a emissão de substâncias
perigosas
de
reservatórios
de
combustível de residências

Doações aos proprietários de
residências, até 30% dos custos

Suíça

Água, resíduos

Apoiar a construção de incineradores
de resíduos e aterros sanitários, e
estações de tratamento de esgotos

Turquia

Geral

Fundo de Prevenção da Poluição
Ambiental, um serviço especial para
prover meios financeiros para a
proteção ambiental

Doações
e
subsidiados

Equipamentos e
instalações
de
tratamento

Promover
equipamentos
tratamento

em
de

25% de desconto dos custos
totais do consumo de energia

Veículos
motorizados

Promover o uso de gasolina livre de
chumbo

Preços de venda menores em
comparação a outras gasolinas

Noruega

de

óleo

investimentos
e
instalações

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação
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de

empréstimos

Os subsídios são também usados no campo de recursos naturais (Tabela
4.1.2). Entre os países da OCDE, apenas Áustria e Dinamarca têm subsídios relacionados à água,
enquanto para a pesca, não há relato desse instrumento. A Coréia tem um fundo para a
conservação de ecossistemas.
Já o manejo florestal é dominado por subsídios no que concerne a
instrumentos econômicos. O objetivo é promover o incremento ou a manutenção de áreas
florestais e da qualidade dessas florestas. A Holanda, com áreas florestais pequenas e em número
reduzido, opera quarto tipos de subsídios, que variam de apoio financeiro para o aumento de
áreas florestais em áreas anteriormente agrícolas ao apoio à cooperação pública-privada. Os
subsídios também estão presentes na Áustria, no Canadá (Quebec), na Dinamarca, na Islândia, no
Reino Unido, na República Tcheca, na Suécia e na Suíça. A Finlândia compensa os proprietários
de terra por atividades benéficas ao meio ambiente, de acordo com perdas na produção que
resultem dessas atividades.
Assim como para florestas, os subsídios constituem o instrumento
econômico mais usado para o manejo e a proteção de áreas úmidas. Em alguns países
(Dinamarca, Reino Unido, Suécia e Suíça), os subsídios operam no contexto de medidas
agroambientais. Por exemplo, na Suíça, uma doação é disponível para agricultores de pradarias
adjacentes a áreas úmidas. Se o agricultor não utiliza intensivamente essa pradaria, mas limita-se a
cortar a grama para alimentação do gado (isto é, protege a área úmida), ele recebe a doação. No
Reino Unido, há um subsídio para agricultores que protegem áreas úmidas salinas, por adaptação
de suas práticas agrícolas. No Canadá (Quebec), há desconto do imposto de renda para doações
de terras (incluindo áreas úmidas) de alto valor ecológico.
Os subsídios também constituem o instrumento econômico de maior
aplicação para a conservação do solo e a proteção da paisagem nos países da OCDE. Na
Dinamarca e na Grécia, há quatro tipos de subsídios com esse propósito e, na Suíça, cinco,
variando do apoio a agricultores para a contenção do uso de pesticidas ao apoio à plantação de
quebra-vento. Subsídios estão presentes ainda na Áustria, no Canadá (Quebec), nos Estados
Unidos, na Holanda, na Islândia, no Reino Unido e na Suécia. No Reino Unido, os subsídios são
voltados para agricultores em áreas sensíveis a nitratos e de interesse científico e objetivam levar o
manejo agrícola numa direção sustentável, provendo apoio financeiro à implantação de facilidades
de tratamento de resíduos e compensação por perdas de rendimentos. A Suíça também provê
compensação por perdas financeiras associadas com atividades ecológicas. Nos Estados Unidos,
há uma série de programas para estimular os agricultores a melhorar as práticas agrícolas e retirar
áreas de cultivo.
Alguns países da OCDE (Holanda e Reino Unido) relataram assistência
financeira para a conservação de hábitats de vida silvestre. Na Holanda, há disponibilidade de
doações para a compra de áreas ecologicamente valiosas por organizações não-governamentais e,
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na República Tcheca, para a conservação de espécies ameaçadas, enquanto a Suíça provê
subsídios para programas de biodiversidade. Na Suécia, desde 1982, há um grande programa para
o financiamento (até 85%) da neutralização da acidez de lagos e cursos de água; 6.900 lagos e
12.000 km de cursos água haviam sido neutralizados em 1997. A Finlândia prevê compensação do
Estado por perdas financeiras devido à conservação da natureza, além de compensação por dano
causado por espécies protegidas.
A Tabela 4.1.1.2 apresenta informações sobre o uso de subsídios para o
manejo de recursos naturais nos países da OCDE.
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Tabela 4.1.1.2 Subsídios para o manejo de recursos naturais nos países da OCDE
País

Objeto
Quantidade de
água

Áustria

Propósito

Observações

Infra-estrutura

Florestas

Manejo florestal (plantio de florestas
mistas)

Conservação e
uso da terra

Agricultura
sustentável

ambientalmente

Desenvolvimento de recursos de
base florestal

Financiamento de 90% pelo governo

Desenvolvimento
florestais

10.000 solicitações atendidas em 1997

de

agências

Florestas
Canadá
(Quebec)

Suprimento de sementes de espécies
arbóreas para reflorestamento

Financiamento pelo Fundo Florestal

Favorecer o
sustentável

Reembolso (85%) do imposto sobre a
terra; 10.000 solicitações em 1997

manejo

florestal

Áreas úmidas

Doações de terra com alto valor
ecológico

Conservação e
uso da terra

Desenvolvimento e conservação do
solo e dos recursos hídricos

Coréia

Geral

Conservação de ecossistemas

Dinamarca

Quantidade de
água

Ameaça de poluição à água retirada
por pequenas companhias de
abastecimento.

Florestas

Melhoramento da estabilidade, saúde
e produtividade
florestal e
diversidade biológica.

Doações para florestas
1.600 solicitações de
privados

Agricultura
ambientalmente
amigável (parte do programa da
União Européia)

Doações aos agricultores de áreas que são
retiradas
da
produção
agrícola
(pradarias); financiamento nacional e da
UE; 5 ou 20 anos.

Áreas úmidas

Desconto do imposto de renda

Fundo

Restauração de correntes
Restauração de áreas úmidas
Conservação e
uso da terra

Produção agrícola ecológica

Doações

Investimentos
ambientalmente
amigáveis em pequenas fazendas

Doações
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permanentes;
proprietários

Plantação de quebra-vento
Manejo da natureza
Estados
Unidos

Preservação da terra

Doações e empréstimos para agricultores
que melhoram as práticas de conservação
ou retiram áreas de cultivo; numerosos
programas federais e estaduais

Florestas

Compensação
a
proprietários
florestais por
atividades
que
promovem a biodiversidade, os
valores da paisagem e o uso múltiplo

Perdas na “produção pura” de práticas
florestais ambientalmente amigáveis;
pagamentos baseados nos acordos com
proprietários; 10, 20 ou 30 anos.
Compensação/subsídio

Vida silvestre

Compensação do Estado por perdas
financeiras devido à conservação da
natureza e por dano causado por
espécies protegidas.
Conservação
paisagem

Doação

Conservação e
uso da terra

Finlândia

Grécia

Conservação e
uso da terra

Florestas

da

natureza

e

da

Promover o cultivo de grãos e
cereais livre de pesticidas

Doações a agricultores

Implantação de áreas ecológicas

Doações; compensação a agricultores
pelo uso extensivo de pradarias

Promover
a
instalação
de
equipamentos de tratamento de
resíduos em fazendas para a proteção
da qualidade da água.

80% dos custos aos agricultores

Aumento da área florestal em terras
agrícolas

Compensação por perdas de rendimento

Aumento da área florestal
cooperação público-privada

15 municipalidades fora da aglomeração
urbana

por

Manutenção de florestas

Pagamento a proprietários de florestas; o
valor depende se a floresta é aberta ou
não ao público.

Manutenção de florestas

Isenção do imposto de renda para
proprietários de florestas

Holanda
Proteção de áreas naturais
Conservação e
uso da terra

Manejo dos recursos naturais
Áreas ambientalmente orientadas
Compra de áreas ecológicas por
organizações não-governamentais

Vida silvestre
Promover o controle eficiente de
áreas protegidas
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Pagamento aos proprietários de áreas
protegidas

Florestas

Facilitar o florestamento para a
produção de madeira, a conservação
do solo e o seqüestro de CO2

Conservação e
uso da terra

Parar a erosão do solo e promover a
revegetação das áreas degradadas

Florestas

Criação e manejo de florestas de
produção de madeira

50 - 80% dos custos; cerca de 4.600
solicitações (1997-1998)

Manutenção dos níveis altos de água

Doações

Manutenção de áreas úmidas salinas

Pagamento aos agricultores

Conservação de locais de especial
interesse científico

Pagamento, por meio de acordo de
manejo, aos proprietários para compensar
perda de lucros

Proteger áreas sensíveis a nitratos;
proteção a fontes de água potável

Doações; pagamento a agricultores para
compensação de mudanças de manejo;
70%
dos
agricultores
elegíveis
participaram.

Instalação de equipamentos de
tratamento de resíduos em fazendas
em áreas vulneráveis a nitratos

25% dos custos; 16 solicitações

Islândia

450 solicitações em 1998

Áreas úmidas

Reino
Unido

Conservação e
uso da terra

Proteger a vida silvestre
Vida silvestre

Melhorar e ampliar os hábitats da
vida silvestre
Proteger locais de especial interesse
científico

República
Tcheca

Pagamento aos proprietários, de acordo
com acordos de manejo.

Florestas

Plantação florestal

Vida silvestre

Apoio a espécies ameaçadas

Florestas

Apoio financeiro para florestas
deciduais de folhas largas, proteção
de hábitas e neutralização

60-80% dos custos; pagamento aos
proprietários de florestas e agricultores

Criação e restauração de áreas
úmidas e lagoas

Os agricultores recebem compensação
por custos adicionais relacionados;
programa agroambiental da UE

Proteção da biodiversidade, hábitats,
paisagem e patrimônio cultural

Os agricultores recebem compensação
por custos adicionais relacionados;
programa agroambiental da UE

Vida silvestre

Apoio financeiro à neutralização de
lagos e cursos de água

Até 85% dos custos; doações a
municipalidades e associações de
conservação dos recursos pesqueiros.

Florestas

Manejo florestal e infra-estrutura

Áreas úmidas
Suécia
Conservação e
uso da terra

Suíça
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Áreas úmidas

Proteger
áreas
úmidas
das
conseqüências
da
agricultura
intensiva em pradarias adjacentes

Doação disponível a agricultores que
usam os produtos da pradaria (feno) sem
agricultura intensiva.

Proteção da natureza e da paisagem

Conservação e
uso da terra

Apoio a métodos de criação de
animais que respeitem o meio
ambiente.
Apoio à agricultura extensiva
Compensação ecológica
Apoio a instalações de compostagem
de esterco

Vida silvestre

Apoio
a
biodiversidade

programas

de

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

4.1.2 Na América Latina e Caribe
A Argentina adota alguns subsídios para a proteção ambiental, em
especial nas áreas de energia renovável e de tecnologias limpas. Um exemplo é o Regime Nacional
de Energia Eólica e Solar, por meio do qual há desoneração e preço preferencial para o kWh
gerado por essas fontes de energia. Os investimentos destinados à instalação de centrais e
equipamentos eólicos ou solares podem retardar o pagamento do IVA pelo prazo de 15 anos a
partir da promulgação da lei (1998). Os pagamentos serão realizados em 15 parcelas. O programa
também conta com aporte de recursos do Fundo para o Desenvolvimento Elétrico do Interior.
Na mesma linha, insere-se o projeto de energia renovável nas áreas rurais, destinado a melhorar a
qualidade de vida das populações rurais e reduzir sua migração para as zonas urbanas, que
contempla facilidades para a implantação dos empreendimentos (sistemas fotovoltaicos, eólicos,
células de combustível, microturbinas hidráulicas e, eventualmente, geradores diesel) e subsídios
aos usuários. O programa conta com recursos de 120,5 milhões de dólares.
Em relação a tecnologias limpas, a Argentina conta com o Projeto de
Gestão da Contaminação, que prevê subvenções a pequenas e médias empresas para investimento
em sistemas de gestão ambiental, e com o Programa de Apoio à Indústria de Maquinaria não
Contaminante, com o objetivo de desenvolver uma indústria nacional de equipamentos não
contaminantes, por meio de financiamento (aportes não reembolsáveis) a indústrias que desejem a
conversão para tecnologias limpas, para que comprem equipamentos, bens e serviços não
contaminantes de outras empresas argentinas. Há, também, um programa de promoção científica
e tecnológica, por meio do qual são concedidos aportes não reembolsáveis e crédito com juros
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subsidiados a microempresas e empresas de pequeno e médio portes, para o desenvolvimento de
tecnologia de gestão, capacitação e treinamento. Os projetos beneficiados incluem, entre outros,
aspetos de incremento da competitividade e produção limpa. Deve-se mencionar, ainda, o
programa para apoiar projetos de reconversão das indústrias com vistas a reduzir as substâncias
que destroem a camada de ozônio.
A Tabela 4.1.2.1 apresenta informações sobre o uso de subsídios para o
controle da poluição nos países da América Latina e Caribe.
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Tabela 4.1.2.1 Subsídios para o controle da poluição nos países da América Latina e
Caribe
País
Argentina

Barbados

Chile

Colômbia

Objeto

Propósito

Observações

Energias
renováveis

Regime Nacional de Energia Eólica e Solar:
promover o uso da energia solar e eólica .

Postergação do pagamento do
IVA para investimentos em
energia solar e eólica; preço
preferencial para o kWh gerado;
aporte de recursos do Fundo para
o Desenvolvimento Elétrico do
Interior

Energias
renováveis

Projeto de Energia Renovável nas Áreas Rurais:
promover o uso sustentável de energia
ambientalmente adequada na área rural

Subsídio. Recursos de 120,5
milhões de dólares.

Geral

Projeto de Gestão da Contaminação: apoiar a
implantação de sistemas de gestão ambiental em
pequenas e médias empresas.

Subvenções

Geral

Programa de Apoio à Indústria de Maquinaria
não Contaminante: apoiar o desenvolvimento da
indústria de equipamentos não poluentes

Financiamento (aportes não
reembolsáveis) a empresas que
adquiram equipamentos, bens e
serviços não poluentes de outras
empresas argentinas

Pesquisa e
Desenvolvi
mento

Apoiar o desenvolvimento de projetos de alto
risco tecnológico, com menor produção de
resíduos

Aportes não reembolsáveis e
empréstimo subsidiado para
pequenas e médias empresas

Camada de
ozônio

Apoiar a conversão de indústrias

Doação

Energia

Incentivar a economia de energia, com a
instalação de aquecedores de água

Subsídios (isenção de impostos)

Água

Incentivar a economia de água, com a instalação
de coletores de água pluvial

Subsídios (isenção de impostos)

Incentivar a economia de água, por meio de
instalação de equipamentos de redução de
consumo em hotéis

Subsídios (isenção do imposto
de
importação)
para
os
equipamentos de redução de
consumo de água

Camada de
Ozônio

Incentivar a proteção da camada de ozônio

Subsídios parciais

Geral

Incentivar tecnologias limpas

Créditos
preferenciais
para
investimento em tecnologias
limpas

Geral

Isenção do IVA para maquinaria ou
equipamento importado para controle e
melhoramento do meio ambiente.
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Isenção do IVA para os equipamentos e
elementos,
nacionais
ou
importados,
relacionados a sistemas de controle e
monitoramento necessários ao cumprimento das
normas e padrões ambientais
Deduções do IR para investimento em controle e
melhoramento do meio ambiente.

Cuba

Energia
renovável

Isenção do IR para a renda gerada pela venda de
energia eólica.

Ecoturismo

Isenção do IR para a renda gerada pelo
ecoturismo.

Geral

Plano de Investimentos em Meio Ambiente

Investimentos em meio ambiente
(água, atmosfera, setor florestal,
solo, resíduos sólidos e outros)

Fundo Nacional de Meio Ambiente

Financiamento de projetos ou
atividades,
de
interesses
nacional, orientados para a
proteção ou restauração do meio
ambiente.

Incentivar tecnologias limpas.

Desconto de até 50% do imposto
de importação de equipamentos
que promovam a redução da
contaminação.

Incentivar a melhoria das condições ambientais
pelas indústrias

Créditos
subsidiados
para
empresas que mais contaminam

Controle de
poluição

Guatemala

Geral

Fundo Guatemalteco do Meio Ambiente

Financiamento para projetos nas
áreas de saneamento, educação
ambiental, recursos naturais,
agricultura sustentável mudanças
climáticas, tecnologia limpa,
qualidade ambiental e estratégias
nacionais de meio ambiente e
biodiversidade.

México

Geral

Isenção de tarifa alfandegária para investimento
em equipamentos de controle ou prevenção da
contaminação quando não haja produção de
substitutos competitivos no México

O preço de importação desses
equipamentos reduz-se entre 15
e 20%.

Geral

Depreciação acelerada de até 100%
investimento em equipamentos ambientais.
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do

Venezuela

Geral

Isenção de impostos para investimento em
tecnologias limpas e programas destinados à
melhoria do ambiente – compensação de até
10% do total do custo mediante isenções fiscais
durante cinco anos consecutivos e 10% adicional
para programas e atividades de melhoramento
ambiental na área de influência da unidade de
produção.

Quanto ao uso de instrumentos econômicos para a gestão dos recursos
naturais, a Argentina tem previsão de benefícios econômicos e tributários para investimentos na
implantação ou ampliação de bosques cultivados. O produtor recebe apoio econômico não
reintegrável, por dez anos, goza de estabilidade fiscal — em nível nacional, provincial e municipal
– por trinta anos a partir da aprovação do projeto; da possibilidade de incrementar o valor de
inventário das plantações sem incidência tributária; da devolução antecipada do IVA que
corresponda à compra, importação, locação de bens ou serviços destinados aos projetos
amparados pela lei; e o uso opcional do sistema de amortização acelerada.
Em Barbados (Caribe), há isenção de impostos para aquecedores solares
de água e para a instalação de coletores de água da chuva e para a importação de artefatos para a
renovação de hotéis, com a inclusão de dispositivos para economizar água.
O Chile pratica incentivos (subsídios) para a proteção da camada de
ozônio e incentivos financeiros (créditos preferenciais) para investimentos em tecnologias limpas.
Na área de recursos naturais, devem ser citados os subsídios para o reflorestamento, concedidos a
partir de 1974, contudo não com propósitos ambientais.
Para a Colômbia, Benavides et al. (2005) citam isenção do IVA na
importação de máquinas e equipamentos, que não sejam produzidos no país, destinados a reciclar
e processar resíduos e a tratar águas residuais ou emissões atmosféricas, assim como para os
equipamentos, nacionais ou importados, que se destinem à construção, instalação, montagem e
operação de sistemas de controle e monitoramento necessários ao cumprimento das normas e
padrões ambientais vigentes. Quanto ao imposto de renda, há dedução dos investimentos
realizados por pessoas jurídicas para o controle e melhoramento do meio ambiente (até 20% do
valor objeto de renda líquida), e dos investimentos em novas plantações florestais, bem como
isenção da renda gerada pela venda de energia eólica, pelo ecoturismo e pelo aproveitamento de
plantações florestais.
A Costa Rica desenvolveu, em 1989, um Plano de Ação Florestal,
contemplando incentivos específicos para o manejo do bosque natural, por meio do Certificado
de Abono Florestal para Manejo do Bosque (CAFMA) e, em 1995, se introduziu o Certificado
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para a Proteção do Bosque (CPB). Em 1996, foi aprovada uma nova Lei Florestal, que introduziu
novos incentivos, como a isenção do pagamento do imposto territorial e do imposto sobre ativos
e a proteção contra a invasão das áreas dedicadas à atividade florestal, criou o Fundo Nacional de
Financiamento Florestal (FONAFIFO) e instituiu o sistema de Pagamento de Serviços
Ambientais (PSA).
O PSA da Costa Rica fundamenta-se no princípio de que os proprietários
dos bosques e plantações florestais devem receber pagamentos para compensar os benefícios que
esses bosques e plantações trazem para a sociedade. Esse esquema reconhece quatro linhas de
serviços ambientais: mitigação de emissões de gases de efeito estufa; proteção da água para uso
urbano, rural ou hidrelétrico; proteção da biodiversidade e dos ecossistemas; e beleza cênica
natural para fins turísticos e científicos. A principal fonte de recursos para o PSA é a parcela do
imposto sobre combustíveis e hidrocarbonetos (um terço do total arrecadado) que é destinada ao
sistema. Desde 2001, o PSA também conta com recursos adicionais do Projeto Ecomercados,
uma doação de oito milhões de dólares e um empréstimo subsidiado de 32,6 milhões de dólares.
No caso da proteção dos recursos hídricos, há vários projetos de
empresas do setor elétrico que cobram em suas tarifas um valor que é destinado a programas de
manejo, proteção e reflorestamento dos bosques nas bacias hidrográficas utilizadas para a geração
hidrelétrica.
Cuba tem um Plano de Investimentos em Meio Ambiente, que gerencia e
viabiliza a alocação de recursos para meio ambiente como parte do plano de desenvolvimento
econômico do país, e um Fundo Nacional de Meio Ambiente, destinado a financiar, total ou
parcialmente, projetos e atividades específicas de interesse nacional, orientados para a proteção ou
restauração do meio ambiente. Concede desconto de até 50% do imposto de importação de
equipamentos que promovam a redução da contaminação e créditos subsidiados para empresas
que mais contaminam.
A Guatemala também dispõe de um fundo ambiental (Fundo
Guatemalteco de Meio Ambiente), para financiar projetos nas áreas de saneamento, educação
ambiental, recursos naturais, agricultura sustentável, mudanças climáticas e tecnologia limpa,
qualidade ambiental e estratégias nacionais de meio ambiente e biodiversidade. Na área de
recursos naturais, o país conta com o Programa de Incentivos Florestais, que promove o aumento
da área florestada, por meio de retribuição direta aos proprietários por hectare reflorestado.
Na área de controle de poluição, o México tem dois tipos de subsídio: 1)
isenção de tarifa alfandegária para equipamentos de controle ou prevenção de contaminação
sempre e quando não sejam fabricados no país substitutos competitivos desses equipamentos (o
preço da importação desses equipamentos reduz-se entre 15 e 20%); 2) depreciação acelerada (até
100%) dos investimentos em equipamentos ambientais. No que se refere a recursos naturais, o
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México tem dois programas florestais (Prodefor e Prodeplan) por meio dos quais se concedem
subsídios, por até sete anos, a produtores interessados em desenvolver plantações florestais
comerciais.
A Venezuela concede isenção de impostos para investimentos em
tecnologias limpas, ou seja, compensação de até 10% do total do custo mediante isenções fiscais
durante cinco anos consecutivos, e 10% adicionais para programas e atividades de melhoramento
do meio ambiente desenvolvidos na área da unidade de produção.
A Tabela 4.1.2.2 apresenta informações sobre subsídios aplicados ao
manejo dos recursos naturais nos países da América Latina e Caribe.
Tabela 4.1.2.2 Subsídios para o manejo de recursos naturais nos países da América
Latina e Caribe
País

Objeto

Propósito

Observação

Argentina

Florestas
Plantadas

Ampliação da superfície arbórea, proteção
das florestas, melhoria da paisagem e
contribuição para a manutenção da
diversidade biológica das florestas nativas.

Benefícios
tributários

Chile

Reflorestamento

Incentivar o reflorestamento e a plantação
florestal produtiva

Subsídios

Colômbia

Plantação
e
aproveitamento
florestal

Guatemala

Reflorestamento

Programa de Incentivos Florestais

Retribuição direta.

México

Reflorestamento

Prodefor e Prodeplan – programas florestais

Subsídios por 7 anos.

econômicos

e

Dedução do imposto de
renda.

4.1.3 No Brasil
Fundo Nacional do Meio Ambiente
Em 1989, foi criado o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) para
apoiar financeiramente projetos e atividades de proteção ao meio ambiente e relativos ao
desenvolvimento sustentável, desenvolvidos pelo poder público ou por organizações nãogovernamentais. O FNMA conta com o repasse de 20% do valor das multas aplicadas pelo órgão
federal de meio ambiente e uma pequena parte da participação especial recebida pela União em
caso de exploração de grande volume de petróleo. Todavia, além de já serem escassos e terem
sido reduzidos significativamente em 2008, os recursos orçamentários do FNMA têm sido
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contingenciados, da mesma forma que ocorre com o orçamento do Ministério do Meio
Ambiente.
A Tabela a seguir apresenta os valores do orçamento (em reais) do
FNMA no período 2006-2008, de acordo com o Siga Brasil (www.senado.gov.br):
Ano

Autorizado

Executado

Executado/aprovado (%)

2006

20.571.451

6.970.097

33,88

2007

50.250.574

9.927.237

19,76

2008

15.679.442

3.020.536

19,26

Subsídios para energia renovável
Em 1975, o Governo federal criou o Pró-Álcool, na tentativa de
minimizar a crise do petróleo sobre a economia brasileira. O impacto do Pró-Álcool foi altamente
positivo, não apenas em termos energéticos, mas também ambientais. Além da produção de
automóveis movidos exclusivamente a álcool, a adição de álcool à gasolina possibilitou a completa
eliminação do uso do chumbo como aditivo, feito que a maior parte dos países, mesmo os mais
desenvolvidos, ainda não conseguiu. Em 1991, o governo decidiu cortar os subsídios e o
programa foi oficialmente extinto.
Nos anos recentes, com a forte alta dos preços do petróleo, surgiu uma
nova onda em favor não apenas do álcool mas de outros biocombustíveis. Em 2003, surgiram os
veículos bicombustíveis, com fatia cada vez maior no mercado de automóveis. Em 2005, foi
aprovada a Lei nº 11.097, que dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética
brasileira. A lei estabeleceu o prazo de oito anos para que o óleo diesel comercializado ao
consumidor final no território nacional tenha um percentual de 5% em volume de biodiesel. O
percentual fixado para a fase inicial, obrigatório a partir de 2008, é de 2%.
O Governo vem dando grande apoio ao biodiesel, tendo criado o
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, que prevê uma série de incentivos, em
especial para a produção do biodiesel por meio da agricultura familiar, em áreas carentes como o
Semi-Árido e a Região Norte. Entre esses incentivos, estão a desoneração tributária (PIS/PASEP
e COFINS), em três níveis: 100% (ou seja alíquota zero) para o biodiesel fabricado a partir de
mamona ou a palma produzida nas regiões Norte, Nordeste e no Semi-Árido pela agricultura
familiar; 67,9% de redução em relação à alíquota geral, para o biodiesel fabricado a partir de
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qualquer matéria-prima que seja produzida pela agricultura familiar, independentemente da região;
e 30,5% de redução em relação à alíquota geral, para o biodiesel fabricado a partir de mamona ou
a palma produzida nas regiões Norte, Nordeste e no Semi-Árido pelo agronegócio. O programa
também prevê financiamento, por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), de até 90% dos itens passíveis de apoio para projetos com o Selo Combustível
Social (concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) a produtores que
adquiram matéria-prima de agricultores familiares) e de até 80% para os demais projetos. Os
agricultores familiares também terão acesso a linhas de crédito do Pronaf, por meio dos bancos
que operam com esse Programa, assim como acesso à assistência técnica, fornecida pelas próprias
empresas detentoras do Selo Combustível Social, com apoio do MDA por meio de parceiros
públicos e privados.
Cabe citar, finalmente, o estímulo a outras fontes renováveis de energia
previsto pela Lei nº 10.438, de 2002, que instituiu o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
de Energia Elétrica (Proinfa). Esse programa estabelece a contratação de 3.300 MW de energia no
Sistema Interligado Nacional, produzidos por fontes eólica, biomassa e pequenas centrais
hidrelétricas (PCHs), sendo 1.100 MW de cada fonte. Estima-se que o programa possibilitará que
2,5 milhões de toneladas de gás carbônico por ano deixem de ser lançadas para a atmosfera.
Parâmetros ecológicos na cobrança do ITR
A Lei sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Lei
n° 9.393, de 1996, considera as áreas de preservação permanente, de reserva legal e outras áreas
de interesse ecológico como não-tributáveis e não-aproveitáveis. Mais recentemente, a Lei nº
11.428, de 2006, que regula a proteção da Mata Atlântica, alterou a legislação do ITR para
estender esse benefício a áreas sob regime de servidão florestal ou ambiental, bem como a áreas
cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração, localizadas em qualquer região do País. O principal problema verificado com a
aplicação desse benefício fiscal calcado no ITR é que o valor do imposto, em regra, é muito baixo
para que a sistemática criada possa ter um impacto realmente significativo em termos de
preservação ambiental (JURAS E ARAÚJO, 2008).
A atuação do BNDES
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
vem gradualmente inserindo a variável ambiental em seu processo de análise de projetos desde
1976. Em 1986, foi aberta uma linha específica para projetos de conservação e recuperação do
meio ambiente. De acordo com as Políticas Operacionais, os investimentos que forem
classificados como ambientais farão jus a condições especiais. Para isso, o BNDES oferece três
modalidades de apoio financeiro: o Apoio a Investimentos em Meio Ambiente; o Apoio à
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Eficiência Energética – PROESCO; e o Apoio ao Reflorestamento de Carajás - Refloresta. Na
área de desenvolvimento social e urbano, o BNDES financia projetos de saneamento ambiental e
de recursos hídricos, podendo ser candidatar-se projetos relacionados a: abastecimento de água;
esgotamento sanitário; efluentes e resíduos industriais; resíduos sólidos; gestão de recursos
hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas); recuperação de áreas ambientalmente
degradadas; e despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês.
O ICMS ecológico
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS) é um imposto estadual e que constitui uma importante fonte de recursos para os
governos locais, uma vez que a Constituição Federal estipula que 25% do total do ICMS
arrecadado pelo Estado sejam distribuídos aos Municípios (art. 158). Além disso, a Constituição
prevê que a distribuição de três quartos do valor a ser alocado considere o valor agregado em cada
Município. O Estado pode estabelecer critérios de distribuição para o um quarto restante.
Tradicionalmente, os governos estaduais utilizam critérios para
distribuição desse um quarto dos recursos que consideram o tamanho da população, a área
geográfica e a produção primária. Com essas regras, Municípios que detêm, por exemplo, áreas
ambientalmente protegidas ou de proteção de mananciais argumentam que são prejudicados, uma
vez que as restrições de uso da terra restringem o desenvolvimento de atividades produtivas.
Note-se que esses Municípios em regra perdem no recebimento da parcela do ICMS que depende
do valor agregado (JURAS E ARAÚJO, 2008).
Para alterar esse quadro, o Estado do Paraná instituiu, em 1991, sistema
de distribuição do ICMS que inclui critério ecológico aplicado a 5% do total de recursos
distribuído aos Municípios. Destes 5%, metade vai para Municípios com áreas de proteção de
mananciais e metade para aqueles com áreas protegidas.
Vários Estados têm seguido a experiência do Paraná e estabelecido
normas sobre a distribuição dos 25% dos recursos recebidos do ICMS que levam em
consideração parâmetros de proteção ao meio ambiente. São exemplos São Paulo (1993), Minas
Gerais (1995), Rondônia (1996), Rio Grande do Sul (1998), Pernambuco (2000), Mato Grosso do
Sul (2001), Mato Grosso (2001), Rio de Janeiro (2007) e Piauí (2008).
Propostas em discussão
Há propostas em discussão no Congresso Nacional destinadas a ampliar
os incentivos concedidos ao meio ambiente, entre as quais se destacam três grupos: as que
preveem regras semelhantes às aplicadas no ICMS ecológico à repartição dos tributos federais aos
Estados (FPE) e aos Municípios (FPM); uma prevê deduções do Imposto sobre a Renda para
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aplicação em projetos ambientais (IR ecológico); e vários projetos tratam do pagamento por
serviços ambientais.
4.2 Multas por não-atendimento
4.2.1 Nos países da OCDE
Para o controle da poluição atmosférica
Multas por não-atendimento são encontradas em oito países da OCDE,
havendo, basicamente, dois métodos para calcular o valor. Um sistema, encontrado no Canadá
(New Brunswick), na República Tcheca e, em alguns casos, na Grécia, começa por calcular o
dano ambiental após o não cumprimento do aspecto em questão. Na Grécia, o histórico de
violação pela fonte também é considerado. O outro sistema, adotado na Hungria, na Coréia e na
Polônia, é baseado na extensão da poluição em relação aos níveis permitidos. Na Polônia, uma
taxa é imposta por dia que uma empresa dispõe resíduos sem uma permissão. A Coréia inclui o
tamanho da empresa no cálculo da multa e, na Suécia, a multa por descarga no mar inclui a
capacidade do navio. Na Grécia, uma taxa padrão é aplicada aos veículos que não atendem às
características de emissão. Na Suécia, é calculada uma taxa de proteção ambiental para compensar
os lucros obtidos pelo não-atendimento.
A Tabela 4.2.1.1 sumariza os sistemas multas existentes nos países da
OCDE em relação à poluição.
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Tabela 4.2.1.1 Multas por não-atendimento em relação à poluição nos países da OCDE
País

Objeto

Valor

Canadá (New
Brunswick)

Geral

Estimativa do dano ambiental

Coréia

Geral

Tamanho da empresa e grau de poluição

Grécia

Geral

Hungria

Polônia

Poluição do ar por
fontes de combustão

Volume de emissões, histórico da fonte e dano ambiental

Emissões veiculares

Taxas padrão

Ambiente marinho

Estimativa do dano ambiental

Poluição do ar

Superação dos padrões por fontes estacionárias, industriais e
edificações (aplicação a 200 poluentes)

Dano no sistema de
esgoto

Por emissão de substâncias no sistema de esgoto sanitário e danos ao
sistema

Poluição da água

Pagamento por fontes pontuais efluindo na superfície da água que
excedem os padrões de emissão (aplicação a 32 poluentes aquáticos)

Poluição do ar

10 vezes a taxa regular sobre o excesso de poluição

Águas residuais

Quantidade e qualidade (pH, radioatividade, temperatura) da poluição
excedente

Disposição
resíduos

República
Tcheca

Suécia

Turquia

de

5% da taxa apropriada por dia de disposição sem permissão

Barulho

Nível de excesso: há um valor por decibel que excede o nível
permitido

Poluição do ar

Estimativa do dano ambiental

Resíduos

Estimativa do dano ambiental

Águas residuais

Estimativa do dano ambiental

Taxa
geral
de
proteção ambiental

Compensa os benefícios do não-atendimento

Descarga no mar de
petróleo de navios

Quantidade de descarga e capacidade do navio

Geral

Violação da legislação ambiental; os recursos vão para o Fundo de
Prevenção da Poluição Ambiental

Fonte: OCDE, 1999, com adaptação
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Relativas ao uso e conservação dos recursos naturais
As multas por não-atendimento são pouco usadas no que se refere ao
uso e conservação dos recursos naturais nos países da OCDE. Em relação à quantidade da água,
apenas o Canadá (Alberta) prevê multa pelo não-cumprimento da legislação de água. Essas multas
também são aplicadas em Alberta para prevenir a sobre-exploração florestal e práticas florestais
insustentáveis. Não houve relato da utilização desse instrumento em relação à pesca, à proteção
de áreas úmidas, à conservação do solo e à proteção da vida silvestre.
A Tabela 4.2.1.2 apresenta os exemplos do Canadá.
Tabela 4.2.1.2 Multas por não-atendimento relativas a recursos naturais nos países da
OCDE
País

Objeto

Propósito

Valor

Canadá
(Alberta)

Quantidade de água

Aplica-se em casos de nãocumprimento da legislação de
água

Florestas

Assegurar o reflorestamento após
o corte

É aplicado um valor anual por
hectare ou um décimo desse valor
por mês em caso de não atendimento aos padrões

Manejo dos recursos florestais em
níveis de exploração sustentáveis

Há uma taxa por metro cúbico
pela sobre-exploração (a de
coníferas é três vezes a de
decíduas)

Fonte: OCDE, 1999, com adaptações.

4.2.2 Na América Latina e Caribe
Na América Latina, as multas foram relatadas pela Guatemala e estão
relacionados à não- apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). No entanto, o valor
das multas é muito baixo para consistir num incentivo forte de cumprimento. Estima-se que
apenas 10% dos projetos de investimento que deveriam apresentar um EIA o fazem.
4.2.3 No Brasil
A Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei de
Crimes Ambientais (LCA), prevê dois tipos de multa para condutas lesivas ao meio ambiente: a
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multa penal, aplicada pelo juiz, aos casos tipificados como crimes, e a multa administrativa, que
está incluída entre as sanções aplicáveis pela autoridade ambiental às infrações ambientais.
No caso da multa penal, o valor é calculado “segundo os critérios do
Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada
até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida” (art. 18 da LCA).
A multa administrativa, por sua vez, tem por base a unidade, hectare,
metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado
(art. 74 da LCA) e seu valor é fixado em regulamento, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta
reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) (art. 75 da LCA).
O art. 73 da LCA prevê que os valores arrecadados em pagamento de
multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, ao Fundo
Naval, ou a fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o
órgão arrecadador. O Decreto n° 6.514, de 2008, alterado pelo Decreto n° 6.686, também de
2008, que regulamenta a LCA, prevê a destinação de 20% dos recursos arrecadados pelo
pagamento de multas aplicadas pela União ao Fundo Nacional do Meio Ambiente.
O regulamento da LCA especifica, para cada infração, o valor
correspondente de multa, de acordo com a gravidade do fato. Estão previstas multas para
infrações contra a fauna, a flora, a poluição, as unidades de conservação, o ordenamento urbano e
o patrimônio cultural, e a administração ambiental.
4.3 Taxas
4.3.1 Nos países da OCDE
As taxas são um instrumento quase universal de política e são aplicadas
de diferentes modos e numa ampla gama de campos diferentes (OCDE, 1999). Nos países da
OCDE, são usados três tipos de taxas para o controle da poluição: taxas de emissão, sendo as
taxas de usuário uma categoria especial, e as taxas de produto.
As taxas de emissão utilizadas nos países da OCDE são:
- taxas de poluição atmosférica
-taxas pelo uso dos serviços municipais de coleta e tratamento de
resíduos sólidos
- taxas de resíduos perigosos
- outras taxas de deposição de resíduos
- taxas de efluentes líquidos
- taxas de águas residuais
- taxas de ruído de aeronaves
- taxas variadas
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Quanto a taxas de poluição atmosférica, a província canadense de
Quebec introduziu um esquema aplicado a vários poluentes. A República Tcheca e a Polônia
operam sistemas de taxas para uma ampla gama de poluentes, enquanto a Itália cobra apenas para
emissões de SO2 e NOx. Na Coréia, há diversos sistemas: um aplica-se a níveis de poluição que
excedem certos limites e outro, a proprietários de grandes edificações e veículos a diesel como
representantes da poluição que eles causam. A suíça sobretaxa as taxas de aterrissagem de
aeronaves de acordo com cinco classes de poluição características. Os Estados Unidos financiam
o procedimento de permissão cobrando uma taxa.
Uma vez que as taxas são, por definição, retributivas, o seu principal
propósito é financiar algum tipo de serviço. Alguns dos sistemas usados têm explícito esse
propósito financeiro. Na Coréia, Itália, República Tcheca, Suécia e Suíça, as taxas pela emissão de
poluentes atmosféricos têm o propósito de incentivo. Sistemas que têm tanto a função de
incentivo quanto financeira podem ter certa ambigüidade em relação a essas funções e gerar
conflitos, podendo gerar, por exemplo, uma supercapacidade ou gastos exagerados no controle de
poluição.
O sistema sueco de taxação do NOx é uma combinação interessante das
funções financeira e de incentivo. A taxa, paga pelas plantas de combustão de energia, é
redistribuída entre os emissores, na proporção de sua participação do total da energia produzida.
Portanto, o custo global da taxa para o setor é nulo. Mas cada planta individual é incitada a
minimizar suas emissões de NOx por unidade de produção de energia, de forma a maximizar o
“retorno” líquido que ela recebe da taxa. Conforme a Agência de Proteção Ambiental Sueca
(OCDE, 1999), entre 1990 e1992, a taxa resultou numa redução de 50% nas emissões de NOx e
acelerou inivações nas tecnologias de combustão.
O trabalho da OCDE (1999) ressalta que, para o propósito de controle
da poluição do ar, os impostos, especialmente os relacionados a energia, têm um papel
particularmente importante.
Na Tabela 4.3.1.1, são apresentadas informações sobre as taxas sobre
poluição do ar nos países da OCDE.
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Tabela 4.3.1.1 Taxas sobre poluição do ar nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Valor da receita e
sua destinação

Canadá
(Quebec)

Valor anual para
vários poluentes

Há um valor por tonelada (t)
multiplicado por um fator que
varia de 1 a 1000.

Financeiro

Fundo
ambiental
governamental

Coréia

Excedente
de
poluição em relação
aos limites permitidos

Despesas de tratamento pelo
excesso de poluição

Incentivo

US$ 8,5
milhões
(1996) - Ministério
do Meio Ambiente

Proprietários
de
grandes edificações
ou veículos a diesel

O valor depende do porte da
edificação, do volume de
emissão ou da idade do
veículo

Financeiro

US$ 159 milhões Ministério do Meio
Ambiente e governos
locais

Estados
Unidos
(Estados)

Substâncias
que
requerem permissão

US$ 20-30 por tonelada

Financeiro

Financiamento
das
atividades relativas à
permissão

Itália

Emissões de SO2 e
NOx

53,195 euros/t/ano para o SO2;
104,84 euros/t/ano para o NOx

Incentivo

80 milhões de euros
(1998)

Polônia

62
substâncias
poluentes

14 taxas diferentes, sendo o
valor mínimo para o CO2 e o
máximo para substâncias
tóxicas

Financeiro

Fundos de proteção
ambiental
nacional,
provinciais
e
municipais

República
Tcheca

Matéria particulada,
SO2, NOx, CO, VOC,
substâncias
tóxicas
(Classes
I-III)
e
freons
de
fontes
médias e grandes

CZK 600-20 000 per ton

Incentivo e
financeiro

Fundo
ambiental
estatal para financiar a
proteção ao meio
ambiente

Poluentes
atmosféricos
pequenas fontes

Taxas fixas para diferentes
tipos de fontes; cobradas sobre
combustíveis

Incentivo

Orçamento municipal

A taxa é paga pelas usinas de
energia
(plantas
de
combustão)

Incentivo e
financeiro

A taxa é devolvida às
plantas de combustão
na proporção de sua
participação
na
produção total de
energia.

Há uma taxa sobre a taxa de
aterrissagem, de acordo com
cinco classes de poluição
(NOx, VOC)

Incentivo

Financiamento
de
medidas anti-poluição
no
entorno
de
aeroportos

Suécia

Nox

Suíça

Aterrissagem
aeronaves

de

de
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Turquia

Veículos motorizados

1/5 dos custos da inspeção
regular

Financeiro

Fundo de prevenção
da poluição ambiental

Aeronaves

0,5% do valor da passagem e
uma taxa pré-fixada por
tonelada de bens transportados

Financeiro

Fundo de prevenção
da poluição ambiental

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

Taxas de uso para a coleta e o processamento de resíduos são calculadas
de várias formas. A maior parte dos sistemas usa taxas fixas, diferenciadas pelo volume de
resíduos, o tipo de usuários (domicílios, empresas municipais), ou tipo de edificação.A Suíça
incorpora a taxa de usuário no preço do saco de lixo; na Finlândia, na França, na Hungria, na
Itália, no Japão e na Noruega, a taxa também é calculada de acordo com o volume de resíduo
coletado. Taxas na Áustria, Canadá e nos Estados Unidos podem ser parcialmente variáveis,
baseadas no volume real de resíduo coletado. Na Finlândia, o gerenciamento dos resíduos
municipais é parcialmente conduzido por contratos com empresas privadas, de forma que as
receitas dessas taxas não aparecem nas contas municipais.
A Tabela 4.3.1.2 apresenta informações sobre as taxas pelo uso dos
serviços municipais de coleta e tratamento de resíduos sólidos nos países da OCDE.
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Tabela 4.3.1.2 Taxas de coleta e tratamento de resíduos nos países da OCDE
País

Base de cálculo

Áustria

Valor fixo ou taxa variável de acordo com o peso ou volume

Canadá (Quebec)

Valor fixo baseado no tipo de usuário, no volume, tipo de resíduo e outros métodos

Dinamarca

Resíduos municipais

Estados
(Estados)

Unidos

Taxas fixas ou parcialmente fixas e parcialmente variáveis baseadas no peso ou volume

Finlândia

Há um valor por tonelada ou m3 de resíduo coletado ou tratado, que varia com o tipo de
resíduo

França

Volume de resíduo coletado; varia por municipalidade
Resíduo de camping-resorts, baseado no número de pontos de coleta; varia por
municipalidade.

Grécia

Resíduos municipais

Hungria

Volume de resíduos coletado: há um valor por tonelada
Disposição de resíduos: há um valor por m3

Itália

Volume de resíduos, nível do serviço e custos operacionais do tratamento
Taxa de resíduos baseada na área do domicílio

Japão

Tipo e volume de resíduos; varia por municipalidade.

Noruega

Volume de resíduos coletado (por container, tipo de saco e número de coletas por semana);
as municipalidades são instadas a cobrar os custos totais.

República Tcheca

Coleta de resíduos municipais

Suécia

Resíduos municipais (domésticos e industriais)

Suiça

Sacos de lixo: há um valor incluído no preço

Turquia

Varia de acordo com o tipo de edificação residencial e situação social da região.

Fonte: OCDE (1999), com adaptação

Taxas específicas para resíduos perigosos são aplicadas na Dinamarca,
nos Estados Unidos, na Finlândia, na Hungria, na Islândia e na República Tcheca (Tabela 4.3.1.3).
As taxas da Dinamarca, da Islândia e dos Estados Unidos são usadas para financiar o tratamento,
a reciclagem, a destruição, e limpeza e outras atividades correlatas. Na Finlândia, os resíduos
perigosos são processados e as taxas são coletadas por uma companhia processadora de
propriedade conjunta do Estado, das municipalidades e da indústria. Na República Tcheca, as
receitas da taxa de resíduos perigosos são alocadas da mesma maneira que as taxas sobre
disposição de resíduos sólidos.
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Tabela 4.3.1.3 Taxas de resíduos perigosos nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Valor da receita e
sua destinação

Dinamarca

Resíduos perigosos

Há um valor por tonelada;
varia enormemente de acordo
com o tipo de resíduo.

Incentivo e
financeiro

Financiar o tratamento,
a reciclagem e a
destruição de resíduos
perigosos.

Estados
Unidos
(Estados)

Resíduos perigosos

Varia
enormemente;
média, US$ 21 (1990)

Incentivo e
financeiro

Limpeza
e
outras
atividades de controle
de resíduos tóxicos

Finlândia

Resíduos perigosos

Financeiro

Companhia
processadora (de
propriedade conjunta
do Estado, das
municipalidades e da
indústria)

Hungria

Resíduos perigosos

Há um valor por kilo de
resíduo incinerado e outro
valor por tonelada de resíduo
disposto em aterro.

Financeiro

Islândia

Substâncias tóxicas

Taxa diferenciada de acordo
com 11 categorias de produtos
(por
exemplo,
mercúrio,
baterias, tintas, SDO)

Financeiro

Financiar a coleta, o
tratamento,
a
reciclagem
e
a
destruição de resíduos
tóxicos

República
Tcheca

Resíduos perigosos

Há um valor por tonelada

Financeiro

Parcialmente
às
municipalidades onde
os
aterros
estão
situados
(compensação)
e
parcialmente ao Estado

Em

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

Outras taxas sobre disposição de resíduos, aplicadas na maioria a
resíduos industriais, foram identificadas na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos, na França,
na Grécia, na Hungria, na Itália, na Polônia e na República Tcheca. As receitas, no sistema tcheco,
são parcialmente alocadas às municipalidades nas quais os aterros são situados, como forma de
compensação;a outra parte vai para o Fundo Ambiental do Estado, que subsidia muitas
atividades. As receitas da taxa da Polônia também são usadas para financiar sistemas de auxílio
financeiro ao meio ambiente, enquanto as receitas dos aterros na Áustria são destinadas ao uso na
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identificação e remediação de sítios contaminados. Na maioria dos países, as receitas dessas taxas
são usadas para financiar sistemas de coleta e disposição de resíduos.
A Tabela 4.3.1.4 apresenta informações sobre essas taxas nos países da
OCDE.
Tabela 4.3.1.4 Outras taxas sobre resíduos nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Alemanha

Peso de
perigosos

Há um valor por tonelada

Financeiro

Áustria

Disposição
de
resíduos sólidos em
aterros

Há um valor por tonelada, que
varia com o tipo do resíduo e
do aterro

Incentivo e
financeiro

Identificação e limpeza
de sítios contaminados

Estados
Unidos
(Estados)

Resíduos sólidos

Incentivo e
financeiro

Atividades estatais de
controle de resíduos
sólidos

França

Volume de resíduos
da
indústria,
das
residências
e
comerciais

Financeiro

Municipalidades
ou
empresas de coleta de
resíduos

Grécia

Resíduos industriais

Hungria

Volume de resíduo
industrial
coletado
(não em Budapeste)

Há um valor por tonelada.

Financeiro

Empresas de coleta de
resíduos

Taxa
para
a
disposição de resíduos
industriais (não em
Budapeste)

Há um valor por metro cúbico.

Financeiro

Empresas de coleta de
resíduos

Peso e tipo de resíduo
disposto em aterro
(taxa de disposição
em aterro)

Varia por região e tipo de
resíduos: 0,1033-2,5823 euros
por 100 kg

Incentivo e

Arrecadação:
208,65 milhões de
euros (1996)

Resíduos industriais

19 valores para substâncias
perigosas.

Financeiro

Itália

Polônia

resíduos

O valor varia com a localidade

Valor da receita e
sua destinação

Financeiro
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financeiro

Fundos de proteção
ambiental e de recursos
hídricos
nacional,
provinciais
e
municipais

República
Tcheca

Resíduos sólidos

Há um valor por tonelada

Financeiro

Parcialmente
às
municipalidades onde
os
aterros
estão
situados
(compensação)
e
parcialmente ao Fundo
Ambiental do Estado.

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

Sistemas de taxação de efluentes líquidos foram reportados em 10 países.
Quase todos os sistemas diferenciam os valores das taxas de acordo com o volume e a qualidade
do resíduo líquido despejado. A Alemanha, a Bélgica (Flandres), a Coréia e a República Tcheca
relataram que seus sistemas têm por propósito o incentivo .Outros sistemas são principalmente
financeiros.Na Coréia e no México, a taxa é aplicada unicamente a volumes de efluentes que
excedem certos padrões. As receitas no Canadá (Quebec), na Polônia e na República Tcheca são
alocadas a fundos ambientais, enquanto na Bélgica (Flandres) são usadas para financiar a plítica ambiental de
forma geral.

A Tabela 4.3.1.5 apresenta informações sobre essas taxas nos países da
OCDE.
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Tabela 4.3.1.5 Taxas sobre efluentes líquidos nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Receita e sua
destinação

Alemanha

Carga
de
(periculosidade)

Há um valor por unidade de
periculosidade.

Incentivo e
financeiro

Medidas
para
manter ou melhorar
a qualidade da água

Austrália

Volume, salinidade, classe
do poluente e impacto.

Varia com o grau
impacto:
de
0,0
137.080,97 euros.

Financeiro

Cobrir
custos
administrativos e de
implantação
da
legislação

Bélgica
(Flandres)

Quantidade e qualidade de
poluição

Há um valor por unidade de
poluição.

Incentivo e
financeiro

Financiamento da
política ambiental
em geral

Canadá
(Quebec)

Quantidades anuais de vários
poluentes

Há um valor por tonelada,
que é multiplicado por um
fator (1-1.000).

Financeiro

Fundos ambientais
governamentais

Coréia

Poluição que excede o nível
permitido

Custos do tratamento da
poluição excessiva.

Incentivo

US$ 8,5 milhões
(1996) (junto com
as taxas de emissão
atmosférica)
–
Ministério do Meio
Ambiente

Estados
Unidos
(Estados)

Taxa padrão por tipo de
fonte ou volume (e algumas
vezes toxidez) da descarga
de água residual

Variável.

Financeiro

Principalmente
programas
estaduais
de
recursos hídricos

França

Volume
de
poluentes
despejado pelos domicílios

Varia por municipalidade.

Financeiro

Agências de água

Volume
de
poluentes
despejado pelas indústrias

Varia por agência de água,
área e tipo de poluente.

Financeiro

Agências de água

Financeiro

Governo

Financeiro

Fundos de proteção
ambiental e de
recursos
hídricos
nacional,
provinciais
e
municipais

poluição

México

Quantidade
de
águas
residuais que excedem o
conteúdo
permitido
de
Demanda
Química
de
Oxigênio (DQO) e Total de
Sólidos em Suspensão, e a
zona de disposição

Polônia

DQO, Demanda Bioquímica
de Oxigênio (DBO) Sólidos
em Suspensão, íons cloreto e
sulfato, metais pesados e
compostos voláteis

de
a

Varia de acordo com a
DQO e a quantidade de
metais pesados.
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República
Tcheca

Volumes DBO, substâncias
oleosas, açcalinas e ácidas e
sais inorgânicos dissolvidos
que excedem certos limites

Varia de acordo com os
custos de redução da
poluição; uma sobretaxa é
imposta no caso de
deterioração do curso de
água.

Incentivo e
financeiro

Fundo
estatal

ambiental

Fonte: OCDE (1999), com adaptação, e banco de dados da OCDE

Taxas de águas residuais são amplamente utilizadas nos países da OCDE
e baseiam-se ou nos níveis de água [Áustria, Bélgica (Flanders), Dinamarca, França, Hungria, e,
em alguns casos, nos estados Unidos, na Finlândia, no Japão, na Polônia e na Suécia], ou no tipo
de usuário ou volume de água residual despejada no sistema de esgoto [Canadá (Quebec), Grécia,
Itália, República Tcheca e Turquia, e, em alguns casos (geralmente fontes maiores ou industriais),
nos estados Unidos, na Finlândia, no Japão, na Polônia e na Suécia]. Na Noruega, é cobrada uma
taxa fixa baseada no tamanho da unidade domiciliar.
A Tabela 4.3.1.6 apresenta informações sobre essas taxas nos países da
OCDE.
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Tabela 4.3.1.6 Taxas sobre águas residuais nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Receita e sua destinação

Áustria

Consumo de água de domicílios
e empresas; tamanho da casa

De 58 a 487 euros por ano
para uma fonte média.

Bélgica
(Flandres)

Consumo de água

0,76 euros por m3 de água
potável

Canadá
(Quebec)

Taxa fixa baseada no tipo de
usuário e volume e outros
métodos, como o tipo de água
residual
Taxa de sistema de esgoto para
águas residuais industriais

Por volume
residual ou
poluentes.

Taxas de certificado
sistemas de esgoto

Há um valor fixo por
tonelada, multiplicado por
um fator que depende do
tipo de poluente.

de

de água
tipo de

Dinamarca

Consumo de água

Há um valor por metro
cúbico; cobrança do total
de custos.

Plantas
municipais
de
tratamento de águas residuais.

Estados
Unidos
(Estados)

Consumo de água ou descarga
tóxica (fontes maiores)

Em media, US$ 16 por
mês para domicílios (1994)

Plantas
municipais
para
tratamento de águas residuais.

Finlândia

Consumo de água ou volume
de água residual/qualidade
(maiores
fontes)
+
componentes fixos (taxa de
conexão, metro)

Há um valor por volume
(metro cúbico) e um
componente fixo; taxas
maiores
para
fortes
poluidores; as taxas de
águas
residuais
são
cobradas juntamente com a
conta de água.

França

Consumo de água

Varia por municipalidade.

Grécia

Águas residuais domiciliares e
industriais

Hungria

Consumo de água

Itália

Volume e quantidade de água
residual

Há uma faixa de valor para
residências e outra para
usuários industriais.
Companhia de água local
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Volume e quantidade de água
poluída despejada diretamente
no meio ambiente
Japão

Companhia de água local

Taxa de esgoto baseada no
volume de água consumida ou
no volume de água residual
Usuários de tanques sépticos
municipais multiuso

Varia por municipalidade.

Noruega

Taxa fixa, baseada no tamanho
do domicílio

Varia
municipalidades.

Polônia

Domicílios: consumo de água

Há um faixa de valor por
metro cúbico

Indústrias: toxidez

Há um valor por metro
cúbico

República
Tcheca

Volume de águas residuais
despejadas no sistema de
esgoto

Há um valor cobrado como
sobretaxa sobre o preço da
água potável

Suécia

Águas residuais e água potável

Varia por municipalidade;
cobrança do total de
custos.

Turquia

Volumes de águas residuais
domiciliares e industriais

Varia por municipalidade.

entre

Utilidade pública

Utilidade pública

Fonte: OCDE (1999), com adaptação, e banco de dados da OCDE

A Austrália, a Itália e a Suíça taxam a aterrissagem de aeronaves de
acordo com seu nível de ruído. As receitas das taxas australiana, norueguesa e suíça são usadas
pelas autoridades aeroportuárias, em particular para financiar programas de proteção contra o
ruído e de redução do ruído. As receitas italianas são usadas pelas autoridades ambientais
regionais para compensar os cidadãos locais ou as municipalidades afetadas pelo ruído, enquanto
as turcas vão para o Fundo de Prevenção da Poluição Ambiental. As taxas da Alemanha, da
Noruega e da Suíça têm o propósito de incentivo.
Deve ser mencionado que a França iniciou uma reforma tributária verde
em 1998. Um aspecto-chave dessa reforma foi reunir uma séria de taxas existentes em um
“Imposto Geral sobre Atividades Poluidoras” (Taxe générale sur les activités polluantes, TGAP). Nesse
contexto, as taxas sobre poluição atmosférica, resíduos sólidos e ruído de aeronaves, inicialmente
cobradas e administradas pela Agência de Meio Ambiente e Energia (ADEME), agora são pagas
ao orçamento geral do Governo e então realocadas para a ADEME. Os próximos passos são
incluir as taxas relativas à água, cobradas pelas agências de água, na TGAP.
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A Tabela 4.3.1.7 apresenta informações sobre as taxas de ruído de
aeronaves nos países da OCDE.
Tabela 4.3.1.7 Taxas sobre ruído de aeronaves nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Receita e sua
destinação

Alemanha

Aterrissagem de aeronaves

Varia de acordo com o
aeroporto.

Incentivo

Não há alocação
específica.

Austrália

Aterrissagem de aeronaves

Valor por aterrissagem:

Financeiro

Recupera os custos
dos programas de
melhoria do ruído
(aquisição
e
isolamento
de
residências e certos
edifícios públicos).

Financeiro

Autoridades
ambientais
regionais; subsidiar
e compensar as
municipalidades e
os cidadãos do
entorno
do
aeroporto.

B737-300: 130 euros
Demais: 92,5 euros

Itália

Aterrissagem de aeronaves
(nível de ruído)

Japão

Aterrissagem de aeronaves

Noruega

Aterrissagem de aeronaves

Suíça

Aterrissagem de aeronaves

Turquia

Aeronave

Varia de acordo com o
aeroporto.

Financeiro
Incentivo e
financeiro

As receitas são
cobradas e usadas
pelas autoridades
aeroportuárias.

Há uma faixa de valor por
aterrissagem;
o
valor
cobrado depende do nível
de ruído.

Incentivo

Financiam
serviços
e
manutenção
aeroporto.

0,5% do valor da passagem
e um valor pré-fixado por
tonelada
de
bens
transportados.

Financeiro

Fundo
de
Prevenção
da
Poluição Ambiental

Fonte: OCDE (1999), com adaptação, e banco de dados da OCDE
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os
a
do

Há, ainda, uma variedade de outras taxas, apresentadas na Tabela 4.3.1.8,
aplicadas a atividades de poluição e que foram concebidas principalmente para financiar
programas específicos de proteção ambiental.
Tabela 4.3.1.8 Miscelânea de taxas nos países da OCDE
País

Base da taxa

Canadá
(British
Columbia)

Quantidade e qualidade de
descarga em permissões de
gerenciamento de resíduos

Finlândia

Taxa de proteção da água;
quantidade e qualidade da
descarga em permissões de
águas residuais.

França

Valor

Principal
propósito

Receita
e
destinação

Financeiro

Vários programas de
proteção ambiental.

Taxa anual, fixada
caso a caso pelas
Cortes de Direito da
Água; apenas grandes
poluidores.

Financeiro

Proteção da água, em
particular, pesquisa.

Taxa de administração dos
recursos pesqueiros; quantidade
e qualidade da descarga em
permissões de águas residuais.

Idem

Financeiro

Preservação
dos
estoques pesqueiros.

Concessão de licenças
atividades poluidoras

de

Há um valor fixo por
licença.

Financeiro

Autoridade de controle
e licenciamento.

Custo do controle
monitoramento

do

Há uma
valor.

Financeiro

Autoridade de controle
e licenciamento.

Financeiro

Autoridade responsável
pela segurança nuclear.

Financeiro

Ministério da Indústria

e

faixa

de

Capacidade de produção de
usinas nucleares
Capacidade de produção de
refinarias de petróleo

Há um valor por
unidade de capacidade
(milhão de toneladas).

sua

Governo local

República
Tcheca

Taxas sobre entradas
veículos motorizados.

de

Suécia

Taxa de isenção

Turquia

Taxa da legislação pesqueira
para prevenir a poluição da água

Incentivo

Taxa de registro controle da
poluição da água

Financeiro

Há uma faixa para
isenção de regulações
de
exaustão
de
veículos; um valor por
quilo de SDO; e um
valor
por
quilo
emissões de enxofre.

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação
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Incentivo

Concebida
para
compensar
os
benefícios financeiros
de
isenções
de
regulações específicas.

Municipalidades

Uma ampla gama de taxas sobre produtos foram reportadas nos países
da OCDE, classificadas nas seguintes categorias:
- veículos motorizados
- substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO)
- baterias
- óleo lubrificante
- embalagens
- insumos agrícolas
- outros produtos
Taxas sobre veículos motorizados (não incluídos os impostos e outras
obrigações) foram reportadas pelos Estados Unidos e Suíça.
A taxa “adiantada” de produto da Suíça relativa a carros (e também
baterias, embalagens, refrigeradores e computadores) é uma taxa de incentivo para implantar e
financiar sistemas voluntários de coleta e devolução. Se os objetivos de coleta e devolução não
são atingidos, um sistema mandatório de depósito-retorno pode ser implantado. A taxa americana
atinge os carros ineficientes em termos de consumo de combustível, diferenciando-os em
concordância com esse objetivo. Ambos os esquemas têm a intenção de incentivo, embora a taxa
suíça também objetive explicitamente um apoio financeiro para o desmonte adequado de carcaças
de veículos.
O pequeno número de taxas sobre veículos motorizados não significa
que os instrumentos econômicos não têm um papel importante nessa área (OCDE, 1999). Na
verdade, muitos países aplicam impostos específicos sobre veículos (vide 4.5 Impostos).
Informações sobre o uso de taxas sobre veículos são apresentadas na
Tabela 4.3.1.9, a seguir.
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Tabela 4.3.1.9 Taxas sobre veículos motorizados nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Receita e sua
destinação

Estados
Unidos

Veículos
motorizados
ineficientes
quanto
ao
consumo de combustível

US$
1.000-7.700
por
veículo, dependendo da
eficiência

Incentivo

US$ 144 milhões
(1992) – Fundo de
Auto-Pistas .

Suíça

Corpo de veículos

Incentivo e
financeiro

Empresas
relevantes.

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

Taxas sobre substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO) foram
identificadas na Austrália (sobre importação), na Hungria, na Islândia e na República Tcheca
(Tabela 4.3.1.10). São formas de incentivo no apoio a programas de eliminação dessas
substâncias, para financiar sua disposição (Islândia) ou para um fundo ambiental (Hungria). As
receitas são usadas para administração e programas de conscientização (Austrália) e para redução
(República Tcheca).
Tabela 4.3.1.10 Taxas sobre SDOs nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Receita e sua
destinação

Austrália

Substâncias
que
destroem a camada de
ozônio

1,14 euros por quilo de
hidroclorofluorcarbono (HCFC)
importado e 0,05 euros por quilo
de brometo de metila

Incentivo

Financiar
a
administração
e
programas
de
conscientização.

Hungria

Refrigeradores
substâncias
refrigeradoras

Há uma faixa de valor para
refrigeradores, um valor por
quilo de CFC e outro, menor,
para o HCFC.

Financeiro

Fundo de Proteção
Ambiental.

Islândia

Quilo de SDO como
resíduo tóxico

Financeiro

Coleta
disposição

e

República
Tcheca

Substâncias
que
destroem a camada de
ozônio

Incentivo

Programas
redução.

de

e

Há um valor por quilo.

Fonte: OCDE (1999), com adaptação, e banco de dados da OCDE

A Dinamarca, a Hungria, a Itália e a Suíça cobram uma taxa sobre
baterias. Na Áustria, uma norma exige um sistema de coleta e devolução de baterias por parte dos
produtores e distribuidores; os sistemas privados responsáveis pela coleta determinam as taxas. O
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valor da taxa é estabelecido de acordo com o peso (Áustria e Hungria) ou a capacidade das
baterias (Dinamarca). As receitas são usadas para financiar os sistemas de coleta e tratamento ou
vão para um fundo de proteção ambiental (Hungria).
Na Tabela 4.3.1.11, são apresentadas informações sobre taxas de baterias
nos países da OCDE.
Tabela 4.3.1.11 Taxas sobre baterias nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Receita e sua
destinação

Áustria

Baterias
acumuladores

Peso

Financeiro

Sistemas privados
de
coleta
e
tratamento.

Dinamarca

Baterias de chumbo

Há dois valores para baterias de
automóveis, de acordo com a
capacidade da bateria, e outro
valor para as demais baterias.

Financeiro

Coleta
reciclagem.

Hungria

Baterias

Há um valor por quilo.

Financeiro

Fundo de Proteção
Ambiental.

Itália

Baterias
(vendas)

Financeiro

Consórcio
para
baterias de chumbo
e
resíduos
de
chumbo

Suíça

Baterias

Incentivo e
financeiro

Empresas
relevantes.

de

e

chumbo

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

Taxas sobre óleo lubrificante são operadas na Finlândia, na Hungria, na
Itália e no Estado de Rhode Island, Estados Unidos, como parte de um pacote de taxas sobre
produtos “de difícil disposição” (Tabela 4.3.1.12). O propósito dessas taxas é, primariamente,
financiar a coleta e a disposição do óleo ou a limpeza de solos contaminados.
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e

Tabela 4.3.1.12 Taxas sobre óleo lubrificante nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Receita
e
destinação

Estados
Unidos
(Rhode
Island)

Ver Tabela 4.3.15

Finlândia

Óleo lubrificante

Há um valor por quilo.

Financeiro

Coleta e tratamento de
resíduos de óleo; limpeza
de solo contaminado.

Hungria

Óleo lubrificante

Há um valor por quilo.

Financeiro

Fundo
de
Ambiental.

Itália

Venda
de
lubrificante

Financeiro

Consórcio para óleo usado.

óleo

sua

Proteção

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

Taxas sobre embalagens foram identificadas na Áustria, Hungria, Itália,
Japão e Suíça (Tabela 4.3.1.13). Uma norma austríaca requer um sistema de coleta e devolução
por parte dos produtores e distribuidores. Os sistemas privados, que são responsáveis pela coleta
e recuperação das embalagens, determinam as taxas. A receita da taxa japonesa é alocada à
Associação Japonesa de Contêineres e Embalagens. Similarmente, as receitas das taxas italianas
(aplicadas a contêineres plásticos e embalagens para líquidos) são alocadas a um Consórcio
Nacional. A Hungria aplica uma taxa em relação a uma ampla variedade de materiais de
embalagens e as receitas vão para o Fundo de Proteção Ambiental. A Suíça tem uma taxa sobre
recipientes de bebidas de alumínio, ferro e PET . Todos os sistemas mencionados têm um
propósito explícito de incentivo.
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Tabela 4.3.1.13 Taxas sobre embalagens nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Receita e sua
destinação

Áustria

Embalagens

De acordo com os custos reais de
coleta e reciclagem.

Incentivo e
financeiro

Coleta
recuperação
resíduos
embalagens.

Hungria

Plástico,
alumínio,
metais, papel, madeira,
têxteis
de
origem
natural, vidro e outros
materiais

Há um valor por quilo,
diferenciado por tipo de material,
sendo o maior valor para plástico
e o menor para vidro.

Financeiro

Fundo de Proteção
Ambiental.

Itália

Sacolas
plásticas
(número de unidades no
mercado nacional)

Incentivo

Estado

Recipientes
embalagens
para líquidos

Incentivo

Consórcio Nacional

Incentivo e
financeiro

Cobrir os custos de
reciclagem

Incentivo e
financeiro

Empresas
relevantes.

e
plásticas

Japão

Contêineres
embalagens

e

Suíça

Embalagens
de
alumínio e ferro e
garrafas PET

Taxa diferenciada de acordo com
o contêiner; há uma faixa de
valor por tonelada para os
diferentes tipos de garrafas.

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

O Canadá (British Columbia) aplica uma taxa sobre pesticidas, sendo que
as receitas vão para custear um Programa de Gerenciamento de Resíduos. A taxa americana sobre
fertilizantes (operada por vários Estados) e a taxa finlandesa sobre pesticidas são concebidas para
cobrir custos administrativos. A Tabela 4.3.1.14 contém informações sobre essas taxas.
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e
de
de

Tabela 4.3.1.14 Taxas sobre insumos agrícolas nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Receita e sua
destinação

Canadá
(British
Columbia)

Pesticidas

Há um valor por litro
pesticida.

Financeiro

Custear
o
Programa
de
Gerenciamento de
Resíduos,
incluindo
depósitos.

Estados
Unidos
(Estados)

Fertilizantes

US$ <1-4 por tonelada

Financeiro

Atividades
inspeção.

Finlândia

Pesticidas

Há um valor fixo para a entrada
no mercado acrescido de 35% do
preço (excluído o VAT) (1998).

Financeiro

Financiamento do
registro
(taxa
administrativa).

de

de

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

Várias outras taxas sobre produtos foram registradas, incluindo taxas
sobre utensílios domésticos duráveis (Áustria e Suíça) como um pagamento adiantado para o
tratamento adequado do produto após o fim da sua vida útil. O sistema austríaco foi
voluntariamente adotado pelo setor privado e substitui os sistemas de depósito-retorno para os
produtos considerados.
Taxas sobre petróleo cru na Finlândia e nos Estados Unidos são
concebidas para financiar fundos de limpeza. O Superfundo americano, estabelecido para
financiar a limpeza de sítios contaminados com resíduos perigosos, é alimentado por uma taxa
sobre petróleo cru e várias substâncias químicas e no lucro bruto que excede um certo nível. Na
Dinamarca, é aplicada uma taxa sobre a gasolina para financiar a limpeza de locais contaminados
de venda a varejo de petróleo e locais de empresas de óleo mineral fechados permanentemente.
Em alguns países [Canadá (New Brunswick), Dinamarca, Finlândia,
Hungria e em alguns estados dos Estados Unidos], é encontrada uma taxa sobre pneus de
automóveis (em alguns casos, também são incluídas motocicletas e caminhões), que é usada
geralmente para atender aos custos de coleta, reciclagem e disposição. Outras taxas sobre produto
são relacionadas a substâncias químicas aplicadas em domicílios e empresas, particularmente
líquidos solventes e inflamáveis, tintas (restos) e contêineres e lubrificantes.
A Tabela 4.3.1.15 apresenta informações sobre várias taxas sobre
produtos nos países da OCDE.
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Tabela 4.3.1.15 Outras taxas sobre produtos nos países da OCDE
País

Base da taxa

Valor

Principal
propósito

Receita e
destinação

Áustria

Refrigeradores;
condicionadores de
ar

Há um valor fixo como
pagamento adiantado para o
tratamento.

Financeiro

Tratamento adequado
de
equipamentos
velhos; o sistema é
substituto
para
o
sistema de depósitoretorno.

Canadá
(British
Columbia)

Restos de tintas e
contêineres
de
tintas

Há uma faixa de valor por litro
de tinta.

Financeiro

Custear o programa de
coleta de tintas e
revestimentos.

Solventes/líquidos
inflamáveis

Há um valor por litro de
solventes e líquidos inflamáveis.

Financeiro

Custear o Programa de
Gerenciamento
de
Resíduos, incluindo
depósitos.

Canada (New
Brunswick)

Restos de pneus

Há um valor por pneu (carros,
caminhões leves e motocicletas)

Incentivo e
financeiro

Reciclagem de pneus
e limpeza de locais de
deposição.

Dinamarca

Pneus
novos,
usados
e
reformados

Há um valor por pneu novo e
usado e a metade desse valor
para o pneu reformado.

Financeiro

Financiar a coleta e a
reciclagem.

Gasolina

Há um valor por litro.

Financeiro

Financiar a limpeza de
locais contaminados
de venda a varejo de
petróleo.

Estados
Unidos

Petróleo
cru
substâncias
químicas e lucro de
negócios

US$ 0,097/barril; resp. US$
0,22-4,87/tonelada e 0,12% dos
lucros acima de US$ 2 milhões
(1995)

Financeiro

Superfundo para a
limpeza de sítios
contaminados
com
resíduos perigosos.

Estados
Unidos
(Estados)

Pneus de carros e
caminhões (Texas)

US$ 0,25-2 por pneu de carro;
US$3,50 por pneu de caminhão
(Texas)

Financeiro

Financiar a disposição
e a limpeza.

Estados
Unidos
(Rhode
Island)

Lubrificantes

US$ 0,05/quarto

Financeiro

Anticongelante

US$ 0,1/galão

Solventes orgânicos

US$ 0,0025/galão

Pneus

US$ 0,50/peça

“Conta de material de
difícil
disposição”
para
financiar
programas
educacionais
e
técnicos.
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sua

Finlândia

Petróleo
cru
e
derivados,
importados
por
navio
(taxa de
combate à poluição
por petróleo)

Há um valor por tonelada,
aplicado em dobro se o navio
não tem casco duplo.

Financeiro

Fundo; prevenção e
limpeza em caso de
acidentes
com
petróleo.

Resíduos nucleares
(indiretamente);
taxa
de
gerenciamento de
resíduos nucleares.

Baseada nas estimativas dos
gastos futuros (há uma faixa de
valor por MWh)

Financeiro

Fundo
para
gerenciamento
de
resíduos nucleares (
(futuro).

Pneus
(carros,
motocicletas,
caminhões etc.)

Há uma faixa de valor por
unidade.

Financeiro

Sistema
conduzido
pelo setor privado;
financiamento
da
reutilização de pneus e
do gerenciamento de
resíduos.

Hungria

Pneus

Há um valor para pneus novos
(por quilo) e outro (o quádruplo)
para pneus usados importados.

Financeiro

Fundo de
Ambiental.

Suíça

Refrigeradores;
computadores

Incentivo e
financeiro

Empresas relevantes.

Proteção

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

Taxas também são utilizadas no campo dos recursos naturais. No que se
refere à água, além das taxas municipais cobradas pelo uso da água, as taxas (ou impostos, como
na Holanda) pela retirada de água são de uso amplo, sendo encontradas na Alemanha, Dinamarca,
França, Grécia (água para irrigação), Hungria, Itália, Japão, México, Polônia, Reino Unido,
República Tcheca e Suécia. As taxas diferem, por exemplo, se a retirada é de água superficial ou
subterrânea.
A Tabela 4.3.1.16 apresenta dados sobre a cobrança de taxas em relação à
água nos países da OCDE.
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Tabela 4.3.1.16 Taxas relativas à água (quantidade) nos países da OCDE
País

Propósito

Valor da taxa

Reduzir a retirada de água.

Há uma faixa de valor por metro
cúbico, dependendo da legislação
sobre a terra e o uso da água.

Manejo
naturais

recursos

De acordo com o consumo, o
tamanho da residência, número de
banheiros e população.

Financiar as despesas das
Companhias Regionais de
Suprimento de Água (tanto
privadas
quanto
municipais).

Há uma faixa de valor por metro
cúbico.

Imposto para reduzir o
consumo de água.

Há um valor por metro cúbico.

O pagamento é feito apenas
pelos domicílios.

Cobrança pela retirada e
consumo de água para
regular o seu uso.

Taxas diferentes de acordo com a
origem da água (superfície ou
subterrânea) e “sensibilidade” da
área.

Pagamento às Agências de
Água
para
financiar
o
gerenciamento da quantidade de
água.

Cobrança
sobre
o
suprimento de água para
financiar
investimentos
relativos ao suprimento de
água.

Há um valor por metro cúbico.

Cobrança sobre o consumo
de água potável para
financiar o suprimento
público de água potável.

Varia por municipalidade.

Sobretaxa sobre a água
mineral para aumentar a
receita
das
municipalidades.

Varia por municipalidade.

Alemanha

Áustria

Dinamarca

França

Grécia

Holanda

Uso
de
irrigação.

de

água

Receita e sua destinação

Princípio do custo de produção.

para

Há um imposto sobre
retirada
de
água
subterrânea para reduzir os
volumes.

Há um valor por metro cúbico
para companhias de água e outro
valor (menos da metade) para
outras companhias. Retiradas
menores que 40.000 metros
cúbicos e água subterrânea usada
para irrigação e para emergências
(fogo) são isentas.
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As receitas vão
Orçamento Geral.

para

o

Taxa de retirada de água

Há uma faixa de valor por metro
cúbico, que varia de acordo com a
fonte da água (superfície ou
subterrânea) e a região.

Taxa de serviços de água
integrados e combinados
para cobrir os custos do
suprimento de água e do
tratamento de efluentes.

Há uma fórmula de cálculo da
tarifa definida pelo comitê de
monitoramento.

Taxa sobre retirada de
água de rios para cobrir os
custos de manutenção dos
rios pelas prefeituras.

O valor é diferenciado de acordo
com o uso da água.

Hungria

Itália

Japão

Há isenções para a agricultura e
o uso doméstico.

Taxa
de
água
de
reservatórios para alocação
de água entre os usuários.
México

Uso da água
Retirada de água

Há uma faixa de valor para água
superficial e outra para água
subterrânea; os valores são
diferenciados de acordo com o
tipo de usuário e a disponibilidade
do recurso.

Usar os recursos hídricos
superficiais e subterrâneos
de acordo com padrões
estabelecidos.

Taxas diferentes para águas
superficiais e subterrâneas para
volumes que excedem os padrões
(15.000 metros cúbicos por ano ou
1.250 metros cúbicos por mês).

Reino
Unido

Recuperação dos custos do
gerenciamento de recursos
hídricos

O valor é baseado na quantidade
de água licenciada (não a real)

Suécia

Retirada de água – Ver
Tabela 4.3.6

Cobrança do total de custos.

Polônia

República
Tcheca

As receitas são alocadas ao
Fundo Ambiental Estatal.

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

No que se refere aos recursos pesqueiros, são aplicadas taxas no Canadá
(Quebec), nos Estados Unidos, na Finlândia, na Islândia e na Suécia, com o objetivo de limitar as
atividades da pesca comercial, reduzir os custos da pesca e maximizar produções sustentáveis. Os
dadso são apresentados na Tabela 4.3.1.17.
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Tabela 4.3.1.17. Taxas relativas à pesca nos países da OCDE

País

Canadá
(Quebec)

Propósito

Valor da taxa

Há uma taxa de permissão
para fazendas de criação
de peixes.

Há valor anual por fazenda.

Há uma taxa de permissão
para a pesca comercial em
água doce para espécies
anádromas e catádromas.

Há uma faixa de valor por
permissão.

Estados
Unidos

Regular a pesca.

Finlândia

Taxa sobre pesca

Islândia

Fundos
para
a
racionalização do setor de
pesca

Suécia

Promover a pesca em áreas
de hidrelétricas.

A taxa de uso é calculada sobre a
quota de pesca alocada.

Observações

Não
tem
efeito
no
gerenciamento
da
pesca
(baseado no sistema de quotas).

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

A derrubada de árvores está sujeita a uma taxa em alguns países. Na
Áustria, há isenção do pagamento dessa taxa se as árvores cortadas forem replantadas. No Canadá
(Alberta), a taxa não é aplicada à madeira que só pode ser extraída com altos custos. Essa isenção
deve impedir o desperdício de madeira. A taxa sobre o corte de árvores tem vários propósitos,
sendo que, em alguns casos, as receitas são usadas para reflorestamento. No Quebec, a taxa
também tem o propósito de criar um valor de mercado mais realístico para esse recurso natural.
Na Coréia, Polônia e República Tcheca, o sistema de taxas auxilia a evitar que as áreas florestais
sejam desviadas para outros propósitos por meio da imposição de taxas para esses desvios.
A Tabela 4.3.1.18 apresenta informações sobre a aplicação de taxas no
setor florestal nos países da OCDE.
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Tabela 4.3.1.18 Taxas relativas ao setor florestal nos países da OCDE
País
Áustria

Canadá
(Alberta)

Canadá
(Quebec)

Coréia

França

Hungria

Polônia

Propósito

Valor da taxa

Receita e sua destinação

Proteção de árvores em
áreas urbanas.

Há valor de 1090,00 euros por
árvore acima de 40 cm de
circunferência, se não replantada.

As receitas são usadas para
plantar novas árvores.

Gerenciamento do corte de
madeira

Há uma isenção da taxa para
madeira que só pode ser cortada
por altos custos.

Criar um valor de mercado
realístico para produtos
florestais.

Há uma faixa de valor por metro
cúbico, dependendo da qualidade
e da zona da tarifa.

As receitas são parcialmente
reinvestidas
em
trabalhos
florestais.

Financiar
florestal

proteção

Há um valor geral por metro
cúbico ou hectare e um valor
contra o fogo, invasão de insetos
ou epidemias, dependendo da
magnitude do desastre.

Parte das receitas vão para a a
proteção contra o fogo e parte
para a prevenção da invasão de
insetos.

Financiar
o
Fundo
Florestal (para o manejo e
a pesquisa florestal).

Há um valor por metro cúbico;
50% pago pelos usuários do
Fundo e 50% pelo Governo.

Permissões para favorecer
a produção de árvores de
bordo.

Há um valor por hectare.

Prevenir o desvio de
florestas
para
outros
propósitos e aumentar os
recursos
para
reflorestamento.

Há um valor por metro quadrado
de área convertida.

Os recursos são alocados à
Autoridade
de
Parques
Nacionais.

Há um imposto para a
limpeza de áreas florestais.

Há um valor por metro quadrado
para conversão em área agrícola e
um valor maior para outros
propósitos.

Os recursos vão para o Fundo
Nacional de Florestas.

Contribuição
para
a
manutenção de florestas
paga pelos cortadores de
árvores.

Há uma faixa de valor por metro
cúbico, dependendo da espécie e
da região.

Proteger as florestas de uso
produtivo.

Valor de mercado da madeira de
coníferas

Os recursos vão para o Fundo
Florestal.

Para uso não-agrícola ou
florestal de área florestais

10% do valor da taxa acima

50% das taxas de áreas
protegidas vão para o Fundo
Florestal.

a
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República
Tcheca

Prevenir o desvio de
florestas
para
outros
propósitos.

O valor é calculado mediante uma
formula que considera a produção,
o preço da madeira e um fator
ambiental, e um desconto de 2%
para seqüestro permanente.

As receitas vão para o governo
central e os locais.

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

Apenas os Estados Unidos usam taxas para a conservação de áreas
úmidas (Tabela 4.3.1.19).
Tabela 4.3.1.19 Taxas relativas a áreas úmidas nos países da OCDE
Propósito

País
Estados Unidos

Valor da taxa

Receita e sua
destinação

Conservação de áreas úmidas

Fonte: OCDE (1999)

Em relação à conservação dos solos, são aplicadas taxas na Hungria e
República Tcheca no caso de retirada de terras da agricultura e, nos Estados Unidos e na Grécia,
àqueles que adquirem direitos de pastagem em terras públicas. Dinamarca, Finlândia e Suécia
cobram taxas sobre extração de recursos naturais (incluindo a turfa na Suécia).
A Tabela 4.3.1.20 apresenta informações sobre taxas relativas à
conservação dos solos nos países da OCDE.
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Tabela 4.3.1.20 Taxas relativas à conservação dos solos nos países da OCDE
País

Propósito

Dinamarca

Reduzir a extração de
recursos naturais (areia,
argila, cascalho, calcário)

Estados
Unidos

É imposta uma taxa
relativa à pastagem em
terras públicas.

Finlândia

Cobrir
custos
administrativos do controle
da extração de cascalho.

França

Impostos sobre elevadores
de áreas de esqui, para
financiar
a
proteção
ambiental,
atividades
agrícolas e de turismo nas
montanhas.

Grécia

Taxa para adquirir direitos
de pastagem em terras
públicas.

Hungria

Contribuição
para
a
proteção da terra, no caso
de utilização de terra
arável
para
outros
propósitos.

República
Tcheca

Retirada de
agricultura

Há um valor por tonelada.

Suécia

Imposto sobre cascalho
para
aumentar
a
competitividade
de
materiais alternativos, em
particular, brita.
Taxa de escavação para
financiar
custos
administrativos
(permissões) e de pesquisa.

Há um valor por tonelada para
material de extração permitida e
outro valor para o calcário..

terra

Valor da taxa

Receita e sua destinação

Há um valor por metro cúbico.

Varia
por
municipalidade;
máximo de 3% das receitas brutas.

Apenas parte das receitas são
alocadas para a proteção
ambiental.

da

Taxa para retirada de
cascalho da plataforma
continental para financiar
custos administrativos das
permissões.

As taxas são recolhidas pelos
Conselhos dos Condados.

As taxas são recolhidas pelos
Conselhos dos Condados e pelo
Observatório Geológico da
Suécia.
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Taxa da lei mineral para
cobrir
custos
administrativos.

Há um valor para a solicitação e
um valor adicional para a análise
da permissão.

As taxas são recolhidas pelos
Conselhos dos Condados.

Taxa de licença para
exploração de turfa, para
cobrir
custos
administrativos.

Há uma taxa (por hectare) anual
de exame, mais uma taxa anual de
lavra, mais uma taxa de
exploração.

As taxas são recolhidas pelos
Conselhos dos Condados.

Obs: dados de 1997, se outra data não foi informada
Fonte: OCDE (1999), com adaptação

O manejo de vida silvestre nos países da OCDE é apoiado por vários
instrumentos econômicos, incluindo taxas, usadas principalmente para a concessão de licenças de
caça e pesca. Há ainda taxas para parques naturais e outras áreas protegidas, como na Austrália
(Grande Barreira de Recifes), no Canadá (Quebec), na Coréia, na França (áreas marinhas), na
Grécia e na Polônia, sendo as receitas usadas para a proteção e manutenção dessas áreas.
A Tabela 4.3.1.21 contém informações das taxas relativas à vida silvestre
nos países da OCDE.
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Tabela 4.3.1.21 Taxas relativas à vida silvestre nos países da OCDE
País

Propósito

Valor da taxa
Difere por municipalidade, sendo,
em média, 10-20% do valor anual
dos direitos de caça e pesca. O
imposto não é cobrado em Berlim,
Bremem, Hamburgo e Bavária.

Distritos independentes
direito às receitas.

Alemanha

Imposto
de
luxúria,
aplicado aos direitos de
caça e pesca.

Financiar o manejo da
Grande Barreira de Recifes

2,28 euros por visitante, cobrados
nas operações turísticas destinadas
à Barreira.

Manejo do Parque Marinho da
Grande Barreira de Recifes,
incluindo educação, pesquisa,
monitoramento e fiscalização.

Pesca esportiva

Há uma taxa
províncias.

Caça

Taxa para permissões.

Importação e exportação
de animais e plantas
silvestres

O valor da taxa varia com a
espécie (7,25 a 218,00 euros por
unidade)

Regular a captura
animais de pele

Há um valor por 36 milhas
quadradas.

Austrália

Áustria

Canadá
(Alberta)

Canadá
(Quebec)

de

Regular a caça.

em

nível

Receita e sua destinação
têm

de

Há uma faixa de valor que varia
de acordo com o tipo de caça.

As
receitas
são
usadas
parcialmente para atividades de
conservação das espécies de
peixes e da vida silvestre.

Taxa
relativa
permissões de caça.

às

Há uma faixa de valor que varia
de acordo com o tipo de caça e se
o caçador é residente ou nãoresidente.

Uma pequena parte das receitas
é alocada para um fundo de
promoção da conservação de
hábitats.

Taxa
relativa
permissões de pesca.

às

Há uma faixa de valor que varia
de acordo com o tipo de peixe e se
o pescador é residente ou nãoresidente.

Uma pequena parte das receitas
é alocada para um fundo de
promoção da conservação de
hábitats.

Taxa
relativa
às
permissões de caça com
armadilhas.

Há um valor para residentes e
outro (16 vezes maior) para nãoresidentes.

Uma pequena parte das receitas
é alocada para um fundo de
promoção da conservação de
hábitats.

Taxa de
parques.

Apenas para pescadores e
caçadores; há uma faixa de valor
que varia de acordo com o tipo de
caça/peixe e se o caçador/pescador
é residente ou não-residente.

entrada

em
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Coréia

Dinamarca

Taxa de entrada em
reservas de vida silvestre.

Apenas para pescadores e
caçadores; há uma faixa de valor
que varia de acordo com o tipo de
uso.

Taxa de entrada em áreas
de exploração controlada.

Apenas para pescadores e
caçadores; há uma faixa de valor.

Manejo
naturais.

Há um valor por visitante.

de

parques

As receitas são alocadas à
Autoridade
de
Parques
Nacionais.

Cobrir os custos do manejo
de caça e pesca.

Há um valor anual por licença.

Regular a pesca esportiva e
de
linha
e
anzol;
permissões de pesca.

Há valores por ano, por semana e
por dia.

As receitas são usadas para o
manejo
dos
estoques
pesqueiros.

Regular a pesca marinha
(esportiva e de linha e
anzol); permissões de
pesca.

Há um valor fixo.

As receitas são usadas para o
manejo
dos
estoques
pesqueiros.

Cobrir custos do manejo
da caça.

Há um valor anual para a licença
de caça.

Cobrir custos do manejo
da pesca.

Há um valor anual para a licença
de pesca.

Há um imposto cobrado de
passageiros marítimos em
áreas naturais protegidas.

Há um valor
passageiro.

Entrada
em
parques
nacionais e monumentos

Há uma faixa de valor
visitante.

Finlândia

França

máximo

por

As receitas são alocadas para
financiar o Parque Nacional de
Port Cros, a Conservatória do
Litoral, e o Escritório Nacional
de Florestas.

por

As receitas geralmente são
usadas para a manutenção das
áreas.

Concessão de permissão
de caça

Depende da cobertura geográfica
(nacional, regional, local).

Permissões especiais para áreas
controladas.

Regular a caça de espécies
silvestres.

Cobrança por licenças de caça.

Regular a pesca.

Cobrança por licenças de pesca.

Contribuição
para
preservação das espécies
de caça.

Há uma faixa de valor por peça de
caça; o valor depende da espécie
de caça.

Grécia

Holanda

Hungria

Taxas de pesca
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Islândia

Japão

Polônia

Taxa de caça – regular a
caça e o manejo de vida
silvestre.

Há um valor por permissão de
caça.

Taxa de caça – manejo e
proteção da vida silvestre.

Há uma faixa de valor por pessoa
e por estação, dependendo do
aparelho de caça.

Taxa de entrada ou uso de
parques nacionais.

Varia por parque.

Taxa de licenças de caça.

As taxas são diferenciadas para
poloneses e estrangeiros.

As receitas são usadas para o
manejo da vida silvestre; a taxa
é efetiva para regular a caça.

Permissões de pesca.
Fonte: OCDE (1999), com adaptação, e banco de dados da OCDE

4.3.2 Na América Latina e Caribe
Arjona et al (2000) cita para a Colombia o modelo de taxas retributivas,
aplicadas a determinados elementos poluidores (Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO e
Total de Sólidos em Suspensão). O valor da taxa é estabelecido por bacia hidrográfica ou parte
dela. Há um valor mínimo, acrescido da carga de poluição. Há participação das comunidades
locais na definição das metas de descontaminação e no valor da taxa. As receitas vão para um
fundo regional destinado a projetos de descontaminação na mesma bacia hidrográfica da
arrecadação.
Na Guatemala (CACERES ESTRADA, 2000), há uma tarifa de cobrança
unificada pelos serviços municipais de energia elétrica, água potável, drenagem, coleta de resíduos
sólidos e ornamentação. A cobrança unificada, de US$ 1,10 por usuário por mês, permitiu
expandir a cobertura de usuários atendidos pelos serviços de coleta de resíduos sólidos e lograr a
sustentabilidade financeira do sistema.
O México aplica um sobrepreço à gasolina na Zona Metropolitana da
Cidade do México, para o financiamento de projetos de infraestrutura pública ambiental. Os
fundos arrecadados até 1997 foram aplicados em um programa de recuperação de emissões
evaporativas nas estações de serviço da Cidade do México e no apoio a programas de
reflorestamento de zonas rurais e de bosques do Distrito Federal.
Na Venezuela, há um sistema de tarifas de resíduos industriais baseado
no volume gerado na Área Metropolitana de Caracas (US$ 15,8 por tonelada), com o objetivo de
reduzir a geração de resíduos industriais e recuperar o custo de acondicionamento e operação do
aterro de disposição final dos resíduos sólidos municipais.

67

Há referência, para o Peru, da cobrança de tarifas de abastecimento de
água potável e esgotamento sanitário, bem como de coleta de resíduos sólidos. Tais tarifas são
cobradas por valores fixos.
No Caribe, Barbados aplica uma taxa ambiental sobre bens importados a
granel e tarifas de disposição, com o objetivo de recuperar parte do gasto com a disposição de
bens importados, recuperar os gastos de funcionamento e manutenção das instalações de
eliminação de resíduos e preservar e melhorar o meio ambiente. São taxados, por exemplo,
veículos automotores, pneus de motocicletas, refrigeradores, congeladores, máquinas de lavar
roupa, televisores e acumuladores de energia. Antigua e Barbuda, por sua vez, aplicam uma taxa
sobre a impostação de bebidas envasadas, com o objetivo de cobrir os custos com a disposição
do resíduo gerado após o consumo. Dada a importância do turismo para os países do Caribe,
vários instrumentos econômicos estão associados a essa atividade como, por exemplo, o imposto
cobrado dos turistas em cruzeiros (Antigua e Barbuda), uma taxa de resíduos sólidos incorporada
ao imposto sobre as partidas (Dominica e St. Kitts e Nevis) e uma cobrança para os navios de
cruzeiro conforme o número de passageiros (St. Kitts e Nevis).
Cuba aplica um imposto de utilização da baía de Havana e seu fundo às
pessoas físicas ou jurídicas que usem ou explorem a baía de Havana com fins econômicos,
turísticos, recreativos ou outros. O imposto é cobrado tendo por base a capacidade da
embarcação (tonelada de registro bruto) ou o número de passageiros, ou a área de uso. Os
recursos arrecadados são destinados ao Fundo de Recuperação da Baía de Havana.
A utilização de instrumentos econômicos no campo dos recursos
naturais é mais limitada nos países da América Latina. O Chile cobra para o ingresso em parques
nacionais e o México cobra pelo uso ou aproveitamento de bens públicos, incluindo a fauna e a
flora silvestre, em particular as permissões para a caça esportiva. No que se refere ao setor
florestal, a Venezuela aplica desde os anos de 1970 um imposto sobre o deflorestamento, com o
objetivo de obter recursos dos usuários que não realizam atividades de reflorestamento para o
financiamento de projetos públicos de reflorestamento. Também Cuba cobra um imposto
florestal de toda a pessoa física ou jurídica que utilize ou se relacione de qualquer forma com o
uso e a exploração dos recursos florestais, de acordo com a espécie explorada. Há, ainda, a
cobrança de outros impostos pela utilização não-madeireira das florestas, incluindo a obtenção de
produções florestais não-madeireiras (5% do valor das vendas), o uso de áreas florestais para caça
ou para turismo (há um valor por hectare por ano) e a cobrança pela restauração de danos
florestais (há uma faixa de valor por hectare).
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4.3.3 No Brasil
A TCFA
A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) foi criada por meio
da Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, para dotar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) dos recursos financeiros para o controle e a
fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais.
Sujeita-se ao pagamento da TCFA todo aquele que exerça atividades relacionadas a: extração e
tratamento de minerais, indústria de produtos minerais não-metálicos, metalúrgica, mecânica, de
material elétrico, eletrônico e comunicações, de material de transporte, de madeira, de papel e
celulose, de borracha, de couros e peles, têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos, de
produtos de matéria plástica, do fumo, química, de produtos alimentares e bebidas, serviços de
utilidade (produção de energia termoelétrica; tratamento e destinação de resíduos, dragagem e
derrocamentos em corpos d’água e recuperação de áreas contaminadas ou degradadas),
transporte, terminais, depósitos e comércio, turismo e uso de recursos naturais. Os valores são
estabelecidos de acordo com o porte da empresa e o potencial de poluição ou grau de utilização
dos recursos naturais, variando de R$ 50,00 a R$ 2.250,00 por trimestre.
Além da TCFA, há, em nível federal, taxas para a concessão de
permissões, autorizações e licenças relacionadas à utilização de recursos naturais (fauna e flora) e a
atividades potencialmente poluidoras, criadas por meio da Lei nº 9.960, de 2000.
Deve-se ressaltar que os Estados e Municípios também podem instituir (e
muitos o fazem) taxas próprias para o controle e a fiscalização de atividades poluidoras ou
utilizadoras de recursos naturais.
A cobrança pelo uso da água
No Brasil, a cobrança pelo uso da água está prevista na Lei nº 9.433, de
1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. A Lei 9.433/1997 prevê que todo
aquele que extrai ou desvia água da superfície ou água subterrânea, ou usa a água para a diluição
de substâncias ou a geração de energia elétrica, depende de outorga do direito de uso pelo Poder
Público e, por conseguinte, está sujeito a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Usos
insignificantes não são cobrados.
A cobrança pelo uso da água tem dois objetivos principais: reconhecer
que a água tem um valor econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, e estimular
as pessoas a racionalizar seu uso.
O valor a ser pago é definido pelo comitê de bacia e o valor arrecadado
deve ser aplicado prioritariamente na própria bacia, para o financiamento de ações incluídas no
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plano de recursos hídricos. Até sete por cento do montante arrecadado pode ser destinado ao
pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades
integrantes do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos.
No que se refere às águas de domínio da União, a cobrança pelo uso da
água teve início na bacia do rio Paraíba do Sul, em março de 2003 . Os valores atualmente
cobrados variam de R$ 0,01 a R$ 0,07 por m3 e o total arrecadado, de 2003 a 2008, foi de
R$ 40.116.381,95, sendo R$ 39.127.660,76 repassados à agência de bacia.
A segunda cobrança pelo uso da água em nível federal deu-se na bacia
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em 2006, sendo que até dezembro de 2008 haviam sido
arrecadados R$ 40.554.939,04 e repassados ao Consórcio dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
R$ 39.593.647,77. Os valores cobrados são de R$ 0,015 para transposição de bacia, R$ 0,01 e
R$ 0,02 para a captação e o consumo de água bruta, respectivamente, e de R$ 0,10 para
lançamento de carga orgânica DBO5,20.
A bacia do rio São Francisco poderá ser a terceira a ter a cobrança pelo
uso da água em rios federais, uma vez que estão em curso estudos e negociações para a definição
da metodologia e dos valores a serem cobrados.
Tarifas de água e esgoto
Os serviços de saneamento básico, entre os quais se incluem o
abastecimento de água e a coleta e o tratamento de esgotos sanitários, são de competência
municipal. Contudo, a maior parte da população urbana (74%) é atendida por serviços de
abastecimento de água prestados por empresas estaduais, que atuam em cerca de 70% dos
municípios. Em cerca de 30% dos municípios, ou 26% da população urbana brasileira,os serviços
são prestados por órgãos municipais (SENA, 2007). Em 2006, a tarifa média de água variou de R$
0,87 por metro cúbico, no Amazonas, a 2,58 por metro cúbico no Rio Grande do Sul
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007). A de esgotos variou de R$ 1,00, no Rio Grande do
Norte, a R$ 2,88 no Rio Grande do Sul.
A cobrança tem por objeto assegurar a sustentabilidade dos serviços e
sua instituição deve considerar, entre outros critérios, o atendimento às funções essenciais
relacionadas à saúde pública, a ampliação do atendimento às pessoas de baixa renda, a geração de
recursos para investimentos nos setor e a inibição do consumo supérfluo e do desperdício de
recursos. Entre os fatores de definição da estrutura de remuneração, podem ser considerados,
entre outros fatores, faixas de consumo (Lei nº 11.445, de 2007).
Taxas pela coleta e tratamento de resíduos sólidos
Conforme dados do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos
Urbanos 2006 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008) relativa a uma amostra de 247 Municípios,
cerca de 60% fazem a cobrança dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, sendo que
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em 88% deles, a cobrança é feita juntamente com a cobrança do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU). Os valores arrecadados variaram de R$ 3,02 a R$ 55,37 por habitante por ano.
4.4 Royalties
4.4.1 Nos países da OCDE
Esse instrumento não foi estudado.
4.4.2 Na América Latina e Caribe
Em Cuba, há cobrança de royalties e direitos nas concessões de mineração.
Cada concessionário paga pelo direito de superfície de acordo com o número de hectares que
pretende explorar, além de um fundo de restauração das áreas naturais degradadas após o término
da exploração. Além disso, há o pagamento de royalties pelo volume de minério explorado.
Embora esses tributos sejam considerados como ambientais na Lei Tributária cubana, não
cumprem sua função, uma vez que os recursos são destinados ao Orçamento Geral (GARRIDO
VÁZQUEZ, 2003).
Seroa da Motta (2001) menciona a cobrança de royalties no Equador e na
Venezuela, sendo que os recursos estão vinculados às municipalidades; parte desses recursos é
também distribuída entre os órgãos regulatórios e ambientais. Cita, ainda, a cobrança de royalties
sobre produtos minerais na Colômbia.
A Constituição brasileira assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, 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 (CF, art. 20, § 1°). O
valor a ser pago é proporcional ao valor econômico dos recursos explorados e o total arrecadado
é dividido entre Estados, Municípios e alguns órgãos governamentais relacionados ao meio
ambiente e à ciência e tecnologia.
No caso da geração de energia hidrelétrica, a compensação financeira
corresponde a 6% do valor da energia elétrica produzida, distribuídos entre os Estados (45%),
Municípios (45%) e órgãos da administração direta da União (MMA: 3%; MME: 3%; Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: 4%), acrescida de 0,75% destinados ao
Ministério do Meio Ambiente, para aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
A compensação financeira pela exploração de recursos minerais segue o
seguinte percentual sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto mineral,
obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação
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industrial: minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio: 3%; ferro, fertilizante, carvão e
demais substâncias minerais: 2%; pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais
nobres: 0,2%; ouro: 1%, quando extraído por empresas mineradoras, isentos os garimpeiros. Os
recursos são distribuídos na seguinte proporção: 23% para os Estados e o Distrito Federal; 65%
para os Municípios; 2% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT); e 10% para o Ministério de Minas e Energia, a serem integralmente repassados ao
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que destinará 2% dessa cota-parte à
proteção mineral (sic) em regiões mineradoras, por intermédio do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
No caso do petróleo e do gás natural, os royalties correspondem a 10% do
valor da produção, cuja distribuição segue, em termos gerais, as proporções para a compensação
da energia hidrelétrica. Há, ainda, o pagamento de uma participação especial, nos casos de grande
volume de produção ou de grande rentabilidade, cabendo ao MMA 10% desses recursos, para o
desenvolvimento de estudos e projetos relacionados com a preservação do meio ambiente e
recuperação de danos ambientais causados pelas atividades da indústria do petróleo.
Os recursos gerados têm sido significativos. Os royalties do petróleo
totalizaram R$ 5,0 bilhões em 2004, R$ 6,2 bilhões em 2005, R$ 7,7 bilhões em 2006, R$ 7,4
bilhões em 2007 e R$ 10,9 bilhões em 20081. A participação especial, de 2000 a 2008, totalizou
R$ 50,2 bilhões. O valor repassado ao MMA no período de 2000 a 2008 foi da ordem de R$ 5,0
bilhões.
Os valores relativos à compensação financeira pela geração de energia
elétrica no período de 2004 a 2008 foram, respectivamente, R$ 1,3 bilhão, R$ 1,4 bilhão, R$ 1,5
bilhão, R$ 1,6 bilhão e R$ 1,6 bilhão2.
No entanto, há indícios de que a aplicação de tais recursos não tem sido
feita com eficiência. Em relação aos recursos provenientes da exploração do petróleo, Silva (no
prelo) cita algumas notícias e estudos que apontam que os municípios que mais recebem royalties
não se destacam na comparação com os demais, não logram aumentar de forma significativa a
qualidade de seus indicadores sociais e alguns até apresentam, em média, taxas de crescimento
menores que os não contemplados por essas receitas.
Quanto aos recursos recebidos pelo MMA, um estudo de Toledo Neto
(2008) conclui, com base em auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que
“não há aplicação da participação especial para o controle ambiental, bem como os recursos não
são aplicados em projetos ou estudos para melhoria do processo de licenciamento ambiental, e
também não é utilizado na preservação do meio ambiente e recuperação dos danos ambientais
causados pela indústria do petróleo”.
1 Informações obtidas em: www.anp.gov.br/participacao_gov/royalties.asp. e
http://www.anp.gov.br/doc/participacoes_governamentais/Consolidado_2008.pdf Acesso em: 30 jan. 2009.
2 Informações obtidas em: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/cmpf/gerencial/. Acesso em 30 jan. 2009.
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4.5 Impostos
4.5.1 Nos países da OCDE
Nos últimos anos, uma “nova geração” de instrumentos econômicos foi
desenvolvida nos países da OCDE, na forma de um crescente uso de impostos relacionados ao
meio ambiente (OCDE, 1999). O “verdeamento” dos sistemas tributários em vários membros da
OCDE em geral tem seguido três abordagens complementares. Primeiro, a introdução de novos
impostos ambientais, geralmente aplicados a produtos perigosos, como pesticidas, fertilizantes,
baterias, veículos motorizados e resíduos. Segundo, uma reestruturação de alguns dos impostos
existentes com forte relevância ambiental (por exemplo, relacionados a energia), para incluir um
componente ambiental; Por exemplo, um imposto de CO2 sobre produtos elétricos foi
introduzido na Dinamarca, na Finlândia, na Holanda na Noruega, na Suécia, e, recentemente, na
Itália e no Reino Unido. Terceiro, a modificação ou remoção de provisões tributárias e subsídios
com efeitos potenciais nocivos ao meio ambiente (por exemplo, subsídios agrícolas, provisões no
setor de transporte). Alguns países implementaram reformas tributárias verdes abrangentes, que
consistem primariamente da redução ou eliminação de certos impostos (por exemplo, redução do
imposto de renda ou das contribuições de seguridade social), com a introdução simultânea de
novos tributos relacionados ao meio ambiente, mas sem aumentar a carga tributária total.
A base dos impostos mais relevantes orientados à poluição inclui
produtos elétricos, equipamentos e serviços de transporte, assim como emissões estimadas ou
medidas para o ar e a água, substâncias que destroem a camada de ozônio (SDOs), certas fontes
não-pontuais de poluição da água, gestão de resíduos e ruído.
Conforme o trabalho da OCDE (1999), há 144 impostos ambientalmente
relacionados, aplicados em 15 diferentes países. A maior parte desses impostos foi introduzida
pelos parlamentos nacionais, que, na maioria dos casos, também decidiram sobre a estrutura e os
valores dos impostos. Na Tabela 4.5.1.1, é apresentada a base geral de aplicação desses impostos,
o número de impostos gerais e o número de bases específicas identificados nos países da OCDE.
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Tabela 4.5.1.1 Base de aplicação e número de impostos ambientais nos países da OCDE
N° de
impostos

Base

Bases
específicas

Emissões de NOx medidas ou estimadas

0

0

Conteúdo de enxofre dos combustíveis fósseis

4

8

Outras emissões atmosféricas medidas ou estimadas

0

0

Substâncias que destroem a camada de ozônio

2

4

Fontes de poluição da água não-pontuais: pesticidas

4

11

Fontes de poluição da água não-pontuais: fertilizantes artificiais

2

3

Fontes de poluição da água não-pontuais: adubo animal

0

0

Gestão de resíduos: geral

4

7

27

62

1

3

Petróleo sem chumbo

31

37

Petróleo com chumbo

28

33

Diesel

30

35

Outros produtos energéticos para fins de transporte

28

70

Óleo combustível leve

16

21

9

12

11

13

Carvão

5

7

Coque

4

4

Outros combustíveis para fins estacionários

14

32

Consumo de eletricidade

10

12

Produção de eletricidade

2

2

Transporte: imposto único sobre importação ou venda de motores de veículos

11

115

Transporte: impostos recorrentes de registro ou uso de veículos motorizados

26

412

Gestão de resíduos: produtos individuais
Ruído

Óleo combustível pesado
Gás natural

Fonte: OCDE, 1999, com adaptação
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Pode ser verificado na Tabela 4.5.1.1 que o maior número de bases
específicas (412) refere-se ao item “Transporte: impostos recorrentes de registro ou uso de
veículos motorizados”, o que reflete o fato de em muitos países os impostos anuais sobre o uso
de veículos automotores variarem entre um número grande de diferentes tipos de veículos.
Outro item que contém um grande número de impostos específicos é
“Outros produtos energéticos para fins de transporte”, o que pode ser explicado, em parte, pela
diferenciação dos impostos sobre vários tipos de combustíveis de aviação em muitas províncias
canadenses.
Contém, ainda, grande número de impostos específicos o item “Gestão
de resíduos: produtos individuais”, o que reflete o grande número de diferentes impostos
aplicados a tipos de embalagens (por exemplo, vários tipos de garrafas e recipientes) em muitos
países membros da OCDE. Esses impostos não geram grandes receitas, mas seu uso assinala o
fato de que a quantidade de receitas não é o único aspecto a ser considerado quando se analisa o
papel dos impostos relacionados ao meio ambiente.
As receitas dos impostos relacionados ao meio ambiente para 21 países
membros representaram 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e cerca de 7% do total das receitas
de impostos nos respectivos países (média aritmética) (OCDE, 1999).
Ainda conforme o trabalho da OCDE (1999), o petróleo sem chumbo é
a base de impostos que gera maior volume de receita, respondendo, em 1995, por quase 40% do
total de receitas dos impostos ambientais.
A segunda maior fonte de receitas é o imposto sobre o uso de veículos
motorizados, que representou mais de 20% do total das receitas dos impostos ambientais.
Os impostos sobre petróleo e diesel (a terceira maior fonte) e a venda e o
uso de veículos motorizados geraram mais de 90% de todas as receitas dos impostos relacionados
ao meio ambiente em 20 países em 1995 (OCDE, 1999).
4.5.2 Na América Latina e Caribe
Borregaard e Leal (2002) citam, para o Chile, a cobrança de impostos
sobre a gasolina e sobre veículos, os quais, apesar de não terem sido concebidos como impostos
de natureza ambiental, de fato o são, por sua importância em relação aos impactos ambientais
conectados ao uso desses produtos, assim como por sua relevância para o orçamento geral,
aspectos sempre incluídos nas discussões sobre tributação ambiental. O imposto sobre a gasolina
corresponde a aproximadamente US$200/m3. Para os veículos, há impostos de importação e de
venda (cobrados uma única vez), além de impostos anuais cobrados por ocasião do licenciamento
e arrecadados pelas municipalidades.
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De acordo com Acquatella e Bárcena (2005), grande parte dos países da
América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela) aplicam impostos sobre a gasolina (petróleo e derivados) com propósitos
arrecadatórios. A participação da arrecadação desses impostos em relação ao PIB varia de 0,28%,
na Venezuela, a 3,69%, na Bolívia e no Paraguai.
No Brasil, a tributação sobre a venda (IPI, ICMS e outros) ou a
importação de veículos chega a 40% do seu valor. Além disso, há a cobrança de um imposto
anual (IPVA).
Embora não seja denominada tecnicamente de imposto, suas
características justificam a inclusão, neste item, da Cide combustíveis. A Constituição Federal
prevê a criação, pela União, de contribuições de intervenção no domínio econômico (art. 149).
Em 2001, por meio da Lei nº 10.336, foi criada a contribuição de intervenção no domínio
econômico sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados e álcool combustível, a “Cide combustíveis”. Os recursos arrecadados com a Cide
devem ser destinados: ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível,
gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; ao financiamento de projetos ambientais
relacionados com a indústria do petróleo e do gás; e ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes (art. 177, § 4º, inciso II, CF). Parte desses recursos (29%) são repassados
aos Estados e ao Distrito Federal para aplicação em infra-estrutura de transportes, sendo que, do
total recebido, os Estados devem transferir 25% aos respectivos municípios, também para serem
aplicados no financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.
Na prática, a Cide combustíveis não tem demonstrado propósitos
“verdes” nem a intenção de resolver os grandes problemas do setor de transportes (JURAS &
ARAÚJO, 2008) , uma vez que, segundo o relatório final da Proposta de Fiscalização e Controle
(PFC) nº 97, de 2005, da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados (2006) , a
aplicação dos recursos arrecadados com a Cide combustíveis tem sido desvirtuada, sendo
destinada, principalmente à manutenção de grande volume de recursos em caixa, tendo em vista o
cumprimento das metas quanto ao superávit primário. Além disso, os recursos da Cide
combustíveis destinados a projetos ambientais têm sido de pequeno valor. De 2002 a 2005, os
recursos arrecadados com a Cide passaram de R$ 7 bilhões ao ano, segundo a Receita Federal,
sendo que, nesse período, os valores repassados ao MMA foram, respectivamente, de R$ 28
milhões, R$ 39 milhões, R$ 18 milhões e R$ 26 milhões, ou seja, não passaram de 0,5% do total
arrecadado. Não obstante, parcela considerável desses recursos financiou despesas administrativas
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, op. cit.).
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5 CRIAÇÃO DE MERCADO
5.1 Sistemas de permissões transacionáveis
5.1.1 Nos países da OCDE
Para o controle da poluição atmosférica
Os Estados Unidos foram o primeiro país a aplicar de forma ampla as
permissões transacionáveis no contexto de seu programa de proteção ao meio ambiente. O
trabalho da OCDE (1999) cita dois sistemas de permissões transacionáveis relacionados à
qualidade do ar naquele país: o Sistema de Comércio de Permissões de Chuva Ácida, no qual as
usinas de energia são as partes principais, e o Sistema RECLAIM da Califórnia, um sistema de
permissões transacionáveis para NOx e SO2, que tem o objetivo de tornar os programas de
redução do ozônio mais eficientes. Também se refere aos sistemas de comércio para chumbo na
gasolina e substâncias que destroem a camada de ozônio como exemplos de sucesso e cita uma
aplicação local (Colorado), relativa ao direito de instalar e operar fornos a lenha em residências de
veraneio, como forma de melhorar a qualidade do ar na área montanhosa daquela região.
Além desses, releva mencionar o programa relacionado às emissões de
NOx, na região nordeste dos Estados Unidos, denominado Ozone Transport Commission NOx Budget
Program, desenvolvido entre 1999 e 2002, e substituído em 2003 pelo NOx Budget Trading Program.
No primeiro período, houve redução das emissões de NOx em 60% em relação à linha base de
1990 (EPA/OTC, 2003) e, em 2007, constatou-se uma redução de 74% nas emissões em relação
a 1990 (EPA, 2007).
Em relação ao programa de chuva ácida, que teve início em 1995, os
resultados mais significativos são os seguintes: o total de emissões de SO2 caiu para menos de 10
milhões de toneladas; as emissões de NOx em 2006 foram 3,3 milhões de toneladas abaixo do
nível de 1990; a deposição de chuva ácida declinou significativamente em relação aos níveis
medidos antes do programa, com correspondente melhoria na qualidade da água nos lagos e
correntes; e os benefícios para a saúde pública das reduções de emissões promovidas pelo
programa excedem os custos do programa por uma margem de mais que 40 a 1 (EPA, 2006).
No Canadá, o sistema de permissões transacionáveis é aplicado desde
1994 ao suprimento de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO). Participam do
sistema os produtores, distribuidores e usuários de SDO. Cada permissão corresponde a uma
porcentagem da linha de base do consumo anual. Além disso, está em operação em Ontário um
projeto-piloto voluntário, para NOx e compostos orgânicos voláteis (VOCs), para usinas de
energia e grandes indústrias.
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Na Europa, há alguns sistemas em operação, mas que, em geral, são
relativos a uma pequena base. É o caso do existente no Cantão da Basiléia (Suíça) para VOCs e
NOx, na Dinamarca para emissões de CO2 de usinas de energia, e um projeto experimental em
Chorzow (Polônia).
A Tabela 5.1.1.1 resume os sistemas existentes nos países da OCDE.
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Tabela 5.1.1.1 Permissões transacionáveis relativas à poluição do ar nos países da OCDE
País

Objeto

Participantes

Outras informações

Canadá

Substâncias que destroem a
camada de ozônio

Produtores,
distribuidores e
usuários

Canadá
(Ontário)

Emissões de NOx e VOC
(projeto-piloto voluntário)

Usinas de energia e
grandes indústrias

Objetivo: reduzir a poluição (smog) na
região Windsor-Quebec

Dinamarca

Emissões de CO2 de usinas
de energia

Usinas de energia

Objetivo: reduzir as emissões de CO2

Comércio de Permissões da
Chuva Ácida

Fontes industriais
(principalmente
usinas de energia)

Objetivo: reduzir as emissões de SO2 em
50%.

Chumbo na gasolina (19831987)

Estados
Unidos

Refinarias
petróleo

de

Resultados em 2006: emissão de SO2 de 10
milhões t (40% do inicial) e de NOx de 3,3
milhões t abaixo do nível de 1990.
Objetivo: reduzir o conteúdo de chumbo na
gasolina para 0,1 g/galão
Resultado: objetivo alcançado; 10,6 bilhões
de gramas de chumbo; as emissões de
chumbo decresceram em 95% entre 1980 e
1999.

Substâncias que destroem a
camada de ozônio (ODS)

Produtores
importadores

e

Objetivo: atingir as metas do Protocolo de
Montreal
Resultados: 321 milhões de kg

Estados
Unidos
(Califórnia)

Estados
Unidos
(Nordeste)

Estados
Unidos
(Colorado)

Programa de emissões
médias (por frota), depósito
e comércio para fontes
móveis (1998)

Fabricantes
veículos

RECLAIM (NOx e SO2)

NOx: 370 fontes

de

SO2: 40 fontes
Programas para redução do
NOx (Ozone Transport
Commission NOx Budget
Program, 1999-2002, e
NOx
Budget
Trading
Program, a partir de 2003 )

Fontes
estacionárias

Permissões
comercializáveis
para
fornos a lenha e lareiras

Proprietários
de
casas de montanha

Objetivo: reduzir as emissões de fontes
móveis (HC and NOx)

Resultado:
1.200
comercializações,
totalizando 244.000 t de NOx e SO2 (19941997)
Resultados:
1999-2002: redução de 60% das emissões
em relação à linha de base de 1990
2006: redução de 74% em relação a 1990
Objetivo: melhorar a qualidade do ar em
algumas regiões montanhosas.
Comércio ativo, com preços de até US$
2.000 por permissão.
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Polônia
(Chorzow)
Suíça
(Cantão da
Basiléia)

Controle de VOCs (projeto
demonstrativo 1991-1992)

Plantas industriais

Objetivo: reduzir as
poluentes atmosféricos

Controle de VOCs e NOx

Indústrias

Pouca comercialização

emissões

de

Fonte: OCDE, 1999, com adaptação e complementação

Para o gerenciamento da qualidade da água
A experiência com esse tipo de instrumento é limitada no campo do
gerenciamento da qualidade da água. Nos Estados Unidos, há um sistema desses em Wisconsin
(Lower Fox River Trading Scheme), com o objetivo de reduzir a demanda bioquímica de oxigênio
(DOB) dos efluentes das estações de tratamento de resíduos e plantas de celulose e papel
lançados no rio. O mercado parece ser muito pequeno, com apenas um comércio realizado até
então. No Colorado, o sistema do Reservatório Dillon (para o controle de fósforo) não opera de
fato, pois as cargas críticas não foram excedidas; em 1992, algumas trocas foram propostas, mas
nenhuma efetuada. Em relatório de avaliação dos instrumentos econômicos em uso nos Estados
Unidos para a proteção do meio ambiente (NCEE e EPA, 2001), considera-se que, além da
recessão que afetou o crescimento da região por muitos anos, as plantas de tratamento de
efluentes encontraram meios mais econômicos de controlar o fósforo que os previstos
inicialmente.
O sistema australiano tem por objetivo regular as descargas salinas no rio
Hunter; dele participam mineradoras e usinas de geração de energia. Os preços dos créditos são
considerados altos; embora haja partes interessadas em vendê-los, apenas uma venda foi efetuada
até a data da avaliação (1999).
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Tabela 5.1.1.2 Permissões transacionáveis para o gerenciamento da qualidade da água
nos países da OCDE
País

Objeto

Participantes

Outras informações

Austrália

Controle da salinidade do
rio Hunter

Mineradoras e
geradores de
eletricidade

Vários vendedores; apenas uma venda

Estados
Unidos
(Colorado)

Reservatório Dillion

Várias fontes

Objetivo: controle de fósforo

Estados
Unidos
(Wisconsin)

Baixo Rio Fox

Nenhuma operação de venda realizada.
Estações
de
tratamento
de
resíduos e plantas
de papel e celulose

Objetivo: reduzir a demanda bioquímica de
oxigênio (DBO) dos efluentes lançados no
rio.
Apenas uma venda efetuada.

Fonte: OCDE, 1999, com adaptação

Para o manejo do uso da terra
Há poucas aplicações desse instrumento para o manejo do uso da terra, a
maior parte das quais é relativa a “direitos comercializáveis de desenvolvimento” (Tradable
Development Rights - TDRs) . Uma característica desses sistemas é que a venda pode ocorrer apenas
uma vez: após o direito de desenvolvimento ter sido transferido e usado, ele não pode ser usado
novamente, ou retornado ao vendedor original.
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Tabela 5.1.1.3 Permissões transacionáveis para o manejo do uso da terra nos países
da OCDE
País

Objeto

Participantes

Concessão inicial de
permissões

Resultados

Lago Tahoe: preservação
da bacia hidrográfica e
recreação

Proprietários
terra

de

Cobertura (coeficientes de
construção)

372 transações
(7.000 m2
preservados desde
1987)

Condado Montgomery –
preservação agrícola

Proprietários
terra

de

Limites de densidade de
edificações

4.300 transações
(34.000 acres
preservados desde
1980)

Pinelands – Conservação
florestal e do aqüífero
Cohansey

Proprietários
terra

de

Conforme zoneamento

1.424 transações
(12.538 acres
preservados desde
1980)

França
(Montanhas
alpinas)

Preservação da paisagem

Proprietários de
terra

Limites de densidade de
edificações urbanas

Pequeno número
de transações
(áreas urbanas
pequenas)

Nova
Zelândia

Manejo da densidade
urbana e proteção de
sítios históricos

Proprietários
casas

Estados
Unidos

de

Concessão de densidade

Fonte: OCDE, 1999, com adaptação

Relativas ao uso e conservação dos recursos naturais
Na Austrália, há um sistema de permissões comercializáveis para regular
a retirada de água para irrigação. O sistema consiste de permissões temporárias, válidas por um
ano, e permissões permanentes, que têm validade indefinida. As últimas são cerca de 10 a 40
vezes mais caras, quando comercializadas, que as primeiras. Também há direitos transferíveis em
relação à retirada de água em Alberta, Canadá.
A utilização de quotas de pesca comercializáveis como instrumento de
gerenciamento pesqueiro é bastante comum nos países da OCDE. Como exemplos, podem citarse Austrália, Canadá, Holanda e Islândia. O objetivo é limitar as atividades da pesca comercial,
reduzir o custo da pesca e maximizar a produção sustentável.
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Nos Estados Unidos, direitos transferíveis são usados para compensar
danos a áreas úmidas.
Em relação à vida silvestre, sistemas de permissões comercializáveis são
encontrados em Alberta (Canadá) para voluntários que atuam como guias de não-residentes na
caça esportiva. No México, a caça do carneiro selvagem está sujeita a permissões comercializáveis,
tanto nacional como internacionalmente.
Tabela 5.1.1.4 Permissões transacionáveis para o uso e conservação dos recursos
naturais nos países da OCDE
País
Austrália

Objeto

Outras informações

Controle da água para
irrigação

Direitos comercializáveis para promover uso eficiente da água
para irrigação. O valor da transferência permanente é de 10 a 40
vezes o valor da transferência temporária.

Controle da pesca
comercial nas áreas de
pesca do sudeste

Quotas transferíveis; 151 permissões concedidas em 1995 para 16
espécies.

Canadá

Regulação da pesca.

Quotas transferíveis.

Canadá
(Alberta)

Controle da quantidade de
água

Direitos comercializáveis

Regular direitos de
voluntários como guias de
não-residentes na caça
esportiva

Cerca de 8.800 direitos ativos; os preços, em leilões, variam de
CAN$ 75-7.500.

Estados
Unidos

Conservação de áreas
úmidas

Direitos transferíveis no âmbito de um sistema de mitigação de
impactos em áreas úmidas (Wetlands mitigation banking)

Holanda

Gerenciamento da pesca
marinha

Quotas comercializáveis.

Islândia

Regulação da pesca,
redução dos custos e
maximização da produção
sustentável

Quotas individuais transferíveis; a alocação das quotas é baseada
na captura histórica.

México

Manejo da caça do carneiro
selvagem (Ovis canadensis)

Permissões comercializáveis: 12 permissões leiloadas. As
permissões podem ser comercializadas nacional ou
internacionalmente; foram observados preços de US$ 50.000200.000.

Fonte: OCDE, 1999, com adaptação
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5.1.2 Na América Latina
O Chile tem um sistema de compensações pela emissão de material
particulado na região metropolitana de Santiago desde 1992, com o objetivo de apoiar a
descontaminação de uma área com graves problemas de saturação. As fontes de material
particulado estão sujeitas a novos padrões de emissão, diferenciando-se fontes existentes e fontes
novas, que podem compensar suas emissões por meio de trocas para atingir os limites de emissão
estipulados. Embora não seja um exemplo típico de permissões transacionáveis, pois está
fundamentado em trocas e não em transações, pode evoluir futuramente nessa direção, já
havendo proposta em discussão com tal objetivo.
Em relação ao uso de recursos naturais, o Código de Águas chileno
regulamenta os direitos de uso das águas, que são atribuídos gratuitamente em relação a uma
quantidade específica e durante um período de tempo determinado, e classificados como
consuntivos ou não consuntivos. O Estatuto de Pesca chileno prevê quotas transferíveis de pesca,
não ligadas à propriedade da embarcação, que são atribuídas mediante licitação aberta e subasta
pública e têm vigência de dez anos. Foram aplicadas para três espécies: lagostim (Cervimunida jhoni),
lagosta-galatea (Pleuroncodes monodon) e merluza-negra (Dissostichus eleginoides).
No México, há um sistema, ainda incipiente, de direitos de descarga e
mercado de direitos de água.
No Peru, está previsto na legislação, desde 1997, um sistema de
permissões transacionáveis de emissões em áreas altamente degradadas.
A Guatemala conta com um sistema de concessões florestais, que
procura reforçar o uso e a propriedade das comunidades autóctones sobre áreas de uso múltiplo,
mediante o estabelecimento de planos de manejo florestal, que incluem estudos de impacto
ambiental, planos contra incêndios, una campanha de promoção e mercado, assim como alianças
estratégicas com o setor madeireiro.
No Brasil, há previsão, no Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257, de 2001),
de transferência do direito de construir em áreas urbanas. Cabe ao Município, por meio do Plano
Diretor, aplicar esse instrumento. Na área rural, há previsão, no Código Florestal (Lei n° 4.771, de
1965), da Cota de Reserva Florestal (CRF), que é um título representativo de vegetação nativa sob
regime de servidão florestal, de Reserva Particular do Patrimônio Natural ou reserva legal
instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais estabelecidos no art. 16
do Código Florestal. Esses títulos são transferíveis e destinam-se a compensar áreas de reserva
legal entre imóveis de uma mesma microbacia hidrográfica. No entanto, sua regulamentação ainda
não ocorreu e o instrumento não vem sendo usado.
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Foi aprovada recentemente a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei
11.284, de 2006), pela qual, mediante licitação, serão concedidas áreas públicas à exploração
florestal sustentável.
5.1.3 Permissões transacionáveis no âmbito do Protocolo de Kyoto
O Protocolo de Kyoto foi firmado em 1997 no âmbito da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e obriga os países desenvolvidos, individual
ou conjuntamente, a cortar, no período de 2008 a 2012, em média, 5,2% das emissões de gases de
efeito estufa em relação ao ano-base de 19909. Para os Estados Unidos, por exemplo, isto
significa uma redução de cerca de 300 milhões de toneladas de carbono por ano em 2010.
A fim de cumprir essas metas, foram propostos basicamente três tipos de
mecanismos: implementação conjunta (joint implementation), Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo – MDL (Clean Development Mechanism - CDM) e comércio de emissões (emissions trading).
Tanto o comércio de emissões quanto o MDL estão fundamentados num
sistema global de compra e venda de emissões de carbono. A diferença entre os dois sistemas é
que, no primeiro, a comercialização só pode ocorrer entre países desenvolvidos. Já o Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo, que evoluiu a partir de uma proposta apresentada pelos
negociadores brasileiros em Kyoto, destina-se a auxiliar os países não desenvolvidos a atingir o
desenvolvimento sustentável e contribuir para o objetivo final da Convenção. Por esse
Mecanismo, os países industrializados podem investir em projetos de redução de emissões de
carbono nos países não desenvolvidos e receber créditos por essa redução.
O MDL está em pleno funcionamento, com mais de 1.000 projetos
aprovados pelo Conselho Executivo. O Brasil ocupa a terceira posição em número de projetos
aprovados no Conselho Executivo (142). Tais projetos são relativos a energia renovável,
suinocultura, aterro sanitário, substituição de combustíveis fósseis e eficiência energética, entre
outros.
Recentemente, a Prefeitura do Município de São Paulo realizou os
primeiros leilões para a venda de certificados de redução de emissões relativos a projeto de aterro
sanitário.
5.2 Sistemas de depósito-retorno
5.2.1 Nos países da OCDE
Nos países da OCDE, os sistemas de depósito-retorno estão
tradicionalmente relacionados a recipientes de vidro para bebidas. Nas últimas décadas, esse
sistema tem sido adotado para outros produtos, como por exemplo, outras embalagens para
alimentos (latas, PET, e garrafas) bem como baterias de automóveis, lâmpadas, recipientes de
agrotóxicos, utilidades domésticas e óleo lubrificante.
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Dois terços dos países que responderam ao questionário da OCDE
indicaram sistemas de depósito-retorno para vários tipos de recipientes de bebidas, incluindo
garrafas de vidro, latas e garrafas PET. Os sistemas têm objetivos que diferem entre si, sendo, em
alguns países, o retorno de número apropriado de recipientes reutilizáveis; a reciclagem, em
outros; e, ainda, a garantia de tratamento, reciclagem e disposição adequada dos resíduos, para
recipientes não reutilizáveis. No Canadá, na Província British Columbia, há diferença de reembolso
para garrafas reutilizáveis (100%) e recicláveis (50%), de forma a promover maior uso para as
garrafas do primeiro tipo.
Há países que adotam um sistema de devolução, organizado pelo setor
privado, como a Turquia; se o sistema de devolução não atingir as metas estipuladas, entra em
vigor o sistema de depósito-retorno.
Na Dinamarca, é proibido vender bebidas em recipientes de metal e
todos os recipientes devem ser reutilizáveis. Na Finlândia, bebidas comercializadas em recipientes
que fazem parte de um sistema de depósito-retorno têm favorecimento na tributação.
Os sistemas de depósito-retorno para recipientes de bebidas são muito
bem sucedidos, com níveis de retorno que variam de 60 a 99%. Recipientes de metal e laminados
são os que apresentam menor retorno.
Nas Tabelas seguintes, são apresentados os sistemas encontrados nos
países da OCDE para: recipientes de bebida, baterias e outros.
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Tabela 5.2.1.1 Depósito/retorno para embalagens de bebidas nos países da OCDE
País

Objeto

Nível de retorno

Austrália

Recipientes de bebidas

garrafas PET: 62%
garrafas de vidro: 96%

Áustria

Garrafas reutilizáveis de plástico (<5 litros)

Canadá

Garrafas de cerveja one-way e de refrigerantes

73%

Recipientes de bebidas (exceto leite)

cerveja: 98%

(Quebec)
Canadá
Brunswick)

(New

outros: aprox. 85%

Canadá
(British
Columbia)

Todos os recipientes de bebidas; os reutilizáveis
recebem 100% do valor do depósito e as recicláveis
apenas 50%.

bebidas: 75%
com álcool: 66%
cerveja: 96%

Coréia

Recipientes de alimento e bebidas

Dinamarca

Garrafas PET e de cerveja

Aprox. 99%

Recipientes de cerveja e refrigerantes

No mínimo, 50%; em geral acima
de 85%

Finlândia

Recipientes de refrigerante, cerveja, vinho e bebidas
alcoólicas

Muito alto

Holanda

Garrafas de cerveja, refrigerantes, leite e laticínios

95-99%

Hungria

Garrafas de vidro e de plástico e

70-80%

Islândia

Garrafas, latas de alumínio e recipientes plásticos

84% de taxa de reciclagem

México

Recipientes de cerveja e refrigerantes

Noruega

Garrafas

> 90% para refrigerantes e cerveja

Polônia

Garrafas de vidro e plástico

90%

República Tcheca

Garrafas de vidro e PET

> 95% para recipientes de bebidas

Suécia

Garrafas de vidro e PET e latas de alumínio

90% de reciclagem

Turquia

Recipientes de vidro, metal, laminados e de plástico

O sistema só é ativo se a indústria
não atinge as seguintes metas de
devolução: laminados: 15%; metal:
25%; plástico: 30%; e vidro: 36%

Estados
(Estados)

Unidos

OBS: Os dados se referem a 1997
Fonte: OECD (1999)
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Sistemas de depósito-retorno para baterias de utensílios domésticos são
encontrados em poucos países. Na Dinamarca, no México e em alguns estados dos Estados
Unidos, é usado o depósito-retorno para baterias de veículos. Os sistemas existentes são
considerados bem-sucedidos. No caso de baterias de veículos, o valor econômico do chumbo
pode contribuir para a alta percentagem de retorno.
Tabela 5.2.1.2 Depósito/retorno para baterias nos países da OCDE
País

Objeto

Coréia

Baterias

Nível de retorno

Baterias de níquel –cádmio

Meta de 75% de coleta e reciclagem atingida

Dinamarca

Acumuladores de chumbo

A meta de coleta e reciclagem de 99,9% para o
ano 2000 foi atingida em 1997.

Estados Unidos
(Estados)

Baterias ácidas de chumbo

> 90%

México

Baterias de automóveis
OBS: os dados são referentes a 1997

Fonte: OECD (1999)

O sistema depósito-retorno é aplicado para outros produtos. Na
Finlândia, há um depósito para carcaças de veículos nas ilhas Åland (um território autônomo). Na
Coréia, o sistema é aplicado a uma variedade de produtos além de baterias (utensílios domésticos,
pneus e lubrificantes). O sistema é usado ainda para lâmpadas (Áustria), CFCs (Itália), alguns
recipientes de pesticidas (Estados Unidos, Maine), pneus de veículos (Estados Unidos - Rhode
Island - e Coréia) e veículos motorizados (Noruega e Suécia).
Tabela 5.2.1.3 Depósito/retorno para outros produtos nos países da OCDE
País

Objeto

Nível de retorno

Áustria

lâmpadas

60% (1996)

Coréia

Pneus, utensílios domésticos e lubrificantes

Estados Unidos (Maine)

Recipientes de pesticidas de uso restrito

Estados Unidos (Rhode Island)

Pneus de veículos

Finlândia (Ilhas Åland)

Carcaças de veículos

Itália

CFCs

Noruega

Veículos e cintos de segurança de veículos

Suécia

Veículos motorizados (peso máximo 3.500 kg)

Fonte: OECD (1999)
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85-90 % (1997)

5.2.2 Na América Latina
Para o México, que também está incluído na OCDE, Escalante e Aroche
(2002) citam o uso de sistemas de depósito-retorno para pneus, óleo lubrificante e pilhas e
baterias. Segundo os autores, o sistema tem funcionado bem apenas para baterias, com um índice
de 70% de reciclagem.
Já no Chile, há um sistema voluntário, instituído pela indústria por
motivos econômicos, para estimular a reutilização de embalagens, de vidro e plástico, de cervejas
e outras bebidas (BORREGAARD e LEAL, 2002). O fabricante cobra ao distribuidor o valor
aproximado de US$ 0,36 por embalagem, enquanto o distribuidor cobra do consumidor uma
quantia variável. A taxa de retorno está entre 80% e 85%.
Na Venezuela, há um sistema bem-sucedido de depósito-retorno para
garrafas de vidro de refrigerantes em que participam a companhia que fabrica as embalagens e as
engarrafadoras de bebidas (OTERO, 2002).
No Caribe, há depósito-retorno para garrafas de grande consumo em
Barbados, sendo pago um valor de US$ 0,25 por garrafa de vidro e de US$ 0,10 a US$ 0,15 por
garrafa PET devolvida, de acordo com Perch (2002). A autora também cita a existência do
sistema na Jamaica, mas sem maiores informações.
No Brasil, o sistema de depósito-retorno que existia para garrafas de
vidro de cervejas e refrigerantes praticamente desapareceu com o advento das embalagens
descartáveis (latas de alumínio, garrafas PET e garrafas de vidro one way). Existe, atualmente, a
obrigação de recolhimento, por parte dos fabricantes e distribuidores, de embalagens de
agrotóxicos, pneus, pilhas e baterias e óleo lubrificante. Não há, contudo, um pagamento
associado à devolução dos produtos após o uso pelo consumidor. O assunto é objeto de vários
projetos de lei (PL) que tramitam na Câmara dos Deputados, em conjunto com o PL 203/1991.
O objetivo desse processo é estabelecer uma política nacional de resíduos sólidos, que pode
incluir ou não, o depósito-retorno como instrumento de incentivo à coleta e reciclagem de
resíduos sólidos.
6 INTERVENÇÃO DE DEMANDA
6.1 Programas de qualidade
6.1.1 Nos países da OCDE
No banco de dados sobre instrumentos econômicos da OCDE (2007),
há referência para programa de qualidade, especificamente Sistemas de Gestão Ambiental (SGA)
ISO 14000, apenas por parte da República Eslovena. Em 2001, 64 empresas haviam
implementado SGA, por meio de compromisso unilateral.
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6.1.2 Na América Latina e Caribe
Nesse grupo de países, a Argentina conta com o programa, sendo que,
em 28 de fevereiro de 2001, 121 empresas contavam com Sistemas de Gestão Ambiental ISO
14000.
No Brasil, em junho de 2006, havia 2.500 certificações ISO 14001
(LEMOS, 2007).
6.2 Certificação e rotulagem
6.2.1 Nos países da OCDE
Experiências com rotulagem e certificação ambiental foram encontradas
em poucos países da OCDE: Canadá, Coréia, Dinamarca, República Eslovena e República
Tcheca (Tabela 6.2.1.1). É interessante notar, para os dois últimos países, a existência de múltiplos
programas de rotulagem, abrangendo uma gama enorme de produtos e serviços.
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Tabela 6.2.1.1 Certificação e rotulagem nos países da OCDE
País

Instrumento

Canadá

Programa de rotulagem ambiental para produtos e serviços (Environmental Labelling – EcoLogo):
para ter o selo, o produto ou serviço, em sua produção ou função, deve melhorar a eficiência
energética, reduzir a geração de substâncias ou produtos perigosos, usar materiais reciclados, ser
reutilizável ou prover algum outro benefício ambiental

Coréia

Certificação de produtos agrícolas ambientalmente amigáveis
Certificação para o uso de selo ambiental
Certificação de edificações verdes

Dinamarca

Rotulagem energética de edificações

República
Eslovena

Rotulagem ambiental para: roupa de cama 100% algodão; agentes anticongelantes; embalagens
plásticas biodegradáveis; máquinas de lavar; fontes elétricas de luz; aquecedores a combustível
gasoso; grandes pranchas de madeira; detergentes para tecidos; detergentes líquidos; papel
reciclado; calcário; pneus para veículos de passageiros; refrigeradores e congeladores domésticos;
banheiras de metal esmaltadas e boxes de banheiro; papel higiênico de fibras 100% recicladas;
adesivos hidrossolúveis; revestimentos hidrossolúveis.

República
Tcheca

Programas de rotulagem para: lavadoras de roupa e de louça; refrigeradores e congeladores;
aquecedores de água; limpadores a vácuo; televisores; computadores; impressoras; copiadoras;
fontes de luz; aparelhos multifuncionais; espelhos; produtos feitos de papel; papel e papelão;
sacolas de compras; produtos têxteis; calçados; revestimentos de soalho, parede e escrivaninhas;
adesivos e revestimentos à base de água; tubos e canos; produtos de limpeza líquidos; detergentes
têxteis; agentes anticorrosivos; material para manutenção de inverno das estradas; adsorventes;
lubrificantes e condutores e isolantes térmicos; móveis de metal; adubos; briquetes de madeira;
aglomerados de madeira; brinquedos de madeira; material de escrita e desenho; escolas e
instituições escolares; acampamentos; e serviços de acomodação de turistas.

Fonte dos dados: Banco de dados OCDE/EEA (OCDE, 2007)

6.2.2 Na América Latina e Caribe
O Chile estabeleceu um sistema de rotulagem (1994) e de certificação
(1995) para produtos não prejudiciais à camada de ozônio. A certificação é voluntária e realizada a
pedido das empresas. Em 1999, foi aprovada uma norma que regula a produção, a elaboração, a
etiquetagem e a comercialização de alimentos produzidos organicamente.
Na Guatemala, há certificações para o café, o ecoturismo e produtos não
prejudiciais à camada de ozônio. Em relação ao café, apesar de sua pequena participação nas
exportações, a produção de café certificado teve conseqüências diretas e indiretas positivas no que
se refere à equidade econômica e social, assim como em termos ambientais, fortalecendo a
cafeicultura guatemalteca e gerando uma alternativa sustentável no âmbito da “revolução verde”
(Cáceres Estrada, 2002).
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Na Costa Rica, foi criado em 1994 o Programa de “Bandeira Ecológica”,
que consiste na outorga de uma distinção às empresas que contribuem para a proteção do meio
ambiente e a limpeza dos rios. Há três categorias: Tipo A, para o cumprimento das normas
mínimas de qualidade quanto ao produto ou serviço e alcance da pontuação mínima requerida;
Tipo AA, para o qual, além de cumprir os requisitos da bandeira anterior, deve alcançar a
pontuação exigida e ter uma política de educação ambiental dirigida a todos os níveis da empresa
ou instituição e estendê-la à comunidade, além de propiciar que as relações de trabalho, higiene,
recreação, incentivos, promoção e estabilidade situem-se no conceito de sustentabilidade; Tipo
AAA, para o qual deve cumprir os requisitos da bandeira anterior, alcançar a pontuação exigida e
ter um sistema de gestão ambiental próprio, que cumpra os parâmetros e pontuações
estabelecidos pela Comissão Nacional de Bandeira Ecológica, além de que seus produtos e
serviços devem alcançar padrões mínimos de qualidade internacionais.
No Brasil, há vários programas de certificação, entre os quais destacamse os relacionados à área florestal, com participação mais expressiva da certificação concedida
pelo Forest Stewardship Council (FSC) e do Programa Brasileiro de Certificação Florestal (Ceflor).
6.3 Acordos
6.3.1 Na OCDE
Os acordos constituem instrumento utilizado por parte de vários países
da OCDE: Alemanha, Austrália (Victoria), Bélgica (Flandres e Wallonia), Canadá (nível nacional e
províncias), Coréia, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Itália, Noruega, Nova Zelândia e
República Tcheca (Tabela 6.3.1.1). O país com maior número de acordos firmados é a Itália,
seguida da Dinamarca e da República Tcheca. Os acordos estão relacionados a vários aspectos
ambientais, mas sobressaem a gestão de resíduos (veículos em fim de vida útil, pneus, baterias e
outros), a redução da emissão de poluentes, a economia de energia e a produção mais limpa. Na
Dinamarca, vários acordos forma firmados com vistas à realização de compras verdes por parte
do poder público.
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Tabela 6.3.1.1 Acordos nos países da OCDE
País

Instrumento

Resultado

Alemanha

Acordo para o manejo ambientalmente adequado de
veículos em fim de vida útil

Austrália
(Victoria)

Convênios de sustentabilidade

Bélgica
(Flandres)

Resíduos de óleo e gordura (acordo negociado)

Coleta seletiva e tratamento

Ração animal com baixo teor de fósforo (acordo As emissões de Fósforo da criação
negociado)
de porcos e granjas caíram 12,3
milhões de kg of P2O5 in 2006.
Vários acordos negociados relativos a: baterias de
automóveis; aparelhos elétricos e eletrônicos; veículos em
fim de vida útil; resíduos fotoquímicos; emissões de NOx
e SO2 de produtores de eletricidade; pneus usados;
resíduos de papel de empresas de publicidade;
medicamentos vencidos; resíduos de papel da imprensa;
referencial de energia

Bélgica
(Wallonia)

Vários acordos negociados relativos a: baterias de
automóveis; veículos em fim de vida útil; resíduos
fotoquímicos; pneus usados; emissões da indústria de
vidro; referencial de energia (em vários setores industriais)

Canadá

Programa de gerenciamento de recipientes de pesticidas
(acordo negociado)
Acordo negociado de desempenho para a indústria
automobilística
Acordo negociado de desempenho para a indústria de
cerâmica refratária
Acordo negociado de desempenho para a produção e
distribuição do 1,2-dicloroetano
Acordo negociado de desempenho com a indústria Redução de 58% da emissão de
química
VOC em 2002 em relação a 1992.
Programa de reciclagem de baterias recarregáveis (acordo Participação de mais de 90% do
negociado)
mercado de baterias recarregáveis
Programa de recolhimento e destruição de CFCs (acordo
negociado)

Canadá
(Alberta)

Programa de recolhimento de recipientes de leite (acordo Taxas de recuperação: 48,5% das
negociado)
jarras e 12,1% das embalagens
cartonadas em 2004.

Canadá (Nova Programa de recolhimento de recipientes de leite (acordo Reciclagem de 44% (2000-2001)
Escócia)
negociado)
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Canadá
Programa de recolhimento de recipientes de leite (acordo negociado)
(Saskatchewan)
Coréia

Acordo (individual) sobre economia de energia (programa voluntário)
Acordo (individual) de gestão ambiental voluntária (programa voluntário)

Dinamarca

Programa de coleta e reciclagem de pneus usados (acordo negociado)
Disposição de refrigeradores contendo CFCs (acordo negociado)
Acordo com os governos locais para compras verdes (acordo negociado)
Acordo sobre a pintura de barcos de lazer (acordo negociado)
Acordo para o aumento da admissão pública em florestas e áreas naturais privadas (acordo
negociado)
Acordo sobre restauração dos sistemas de esgotos (acordo negociado)
Acordo sobre freqüência mínima de inspeções em fazendas e companhias (acordo negociado)
Acordo sobre substâncias catiônicas (acordo negociado)
Acordo para coleta e remoção de acumuladores de chumbo (acordo negociado)
Acordo para economia de energia – compras eficientes
Rotulagem energética de edificações
Acordos sobre compras públicas verdes: computadores eficientes; brinquedos sem produtos
tóxicos; materiais de limpeza com selos ambientais; papel higiênico com selo ambiental ou de
material reciclado; fraldas com selos ambientais; detergente e sabão em pó com selos
ambientais; papel para impressão e cópia reciclado ou com selos ambientais.
Acordo para a eliminação de janelas de duplo vidro e apoio a soluções eficientes
energeticamente (acordo negociado)
Acordo para reciclagem de contêineres e embalagens de transporte (acordo negociado)
Acordo sobre demolição seletiva (acordo negociado)
Acordo sobre VOCs (acordo negociado)
Acordo para o fim do uso de pesticidas no setor público
Acordos individuais e coletivos com a indústria sobre eficiência energética (acordo negociado)

Estados Unidos Programa Nacional de Remoção de Chaves de Mercúrio em Veículos (acordo negociado)
Holanda

Acordo para reduzir os impactos ambientais do setor de metais (acordo negociado)

Itália

Acordos negociados entre o Ministério do Meio Ambiente e a região de Lazio sobre:
implementação de educação ambiental; promover qualidade ambiental; aprimorar a autoridade
ambiental de Lazio.
Acordos negociados entre o Ministério do Meio Ambiente e a ENEL sobre: informação e
conscientização relativa a veículos elétricos; normalização técnica de infraestruturas
recarregáveis; uso de veículos elétricos e realização de infraestruturas recarregáveis.
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Acordos negociados entre o Ministério do Meio Ambiente e a Pirelli – redução de emissões de
CO2 e material particulado
Acordo entre o Ministério do Meio Ambiente e a Confederação da Indústria para promover a
gestão ambiental nas empresas
Acordos negociados entre o Ministério do Meio Ambiente e a FIAT para: desmonte e reciclagem
ecologicamente corretos de veículos; produção de veículos a metano para transporte público;
redução do consumo de veículos; redução das emissões veiculares; minimização dos impactos
ambientais de veículos.
Acordo negociado entre o Ministério do Meio Ambiente e ISSI, Montedison e RINA para
rotulagem, gestão ambiental, acordos ambientais e Agenda 21 de áreas industriais
Acordos negociados entre o Ministério do Meio Ambiente e a Associação de Mineradoras para:
gestão e monitoramento de áreas exploradas; análise do potencial de geração de energia eólica
no mar; banco de dados ambientais e tecnológicos para a exploração e produção de
hidrocarbonetos; compatibilidade ambiental da exploração e produção de hidrocarbonetos;
redução das emissões de GHG; descomissionamento de plataformas marítimas; redução, reuso,
recuperação e disposição de resíduos.
Acordo negociado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Obras Públicas para
implantação de plantas de energia solar termal em casas subsidiadas.
Acordos negociados entre o Ministério do Meio Ambiente e a MONTEDISON para: produção
de energia usando a melhor tecnologia disponível; produção de veículos elétricos (reduzir a
emissão de GHG) e espumas isolantes eficientes (reduzir SDOs); desenvolvimento de tintas e
extintores ambientalmente adequados, limpeza de áreas com asbestos e ISO 14000 para plantas
de energia; tratamento de resíduos urbanos, prevenção e reuso de resíduos agrícolas e da
produção de açúcar e refino de resíduos de óleo comestível.
Acordos negociados entre o Ministério do Meio Ambiente e o Banco Unicredito italiano para:
assistir as pequenas e médias empresas a aderirem a programas de gestão ambiental; iniciativas
financeiras à indústria.
Acordo negociado entre o Ministério do Meio Ambiente e a ANCMA para o uso de motocicletas
de baixas emissões.
Acordo negociado entre o Ministério do Meio Ambiente a FIAT e a União Petrolífera para o uso
de veículos de transporte de baixa emissão.
Acordo negociado entre o Estado, as instituições locais e a ANCMA para promover o uso de
motocicletas de menor impacto ambiental.
Acordo negociado entre os Ministérios e a SONDEL para plantas de energia elétrica à base de
metano.
Acordos negociados entre a Presidência do Conselho de Ministros, os Ministérios e a FIAT para:
o desmonte e a reciclagem de veículos; o uso de tecnologia da informação para o gerenciamento
do tráfego; a minimização dos impactos ambientais de veículos.
Acordo negociado entre o Estado, as instituições locais, as associações comerciais e as indústrias
de vidro para reduzir o impacto ambiental (redução de emissões) na produção de vidros artísticos
Acordo negociado entre o Estado, as instituições locais, as associações comerciais, as indústrias
de veículos e os agricultores para o uso de biocombustíveis no setor de transporte.
95

Acordo negociado entre os Ministérios, a Confederação da Indústria, a Assoporti, associações
comerciais e ongs ambientais para padrões ambientais seguros no transporte marítimo de
substâncias perigosas (Antecipação da MARPOL).
Acordo negociado entre os Ministérios e associações da indústria química e de fotografia para o
reuso ou a reciclagem de câmeras de uso único.
Acordo negociado entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Indústria e a ENEL
para: desenvolvimento de fontes de energia renovável; programas de gestão ambiental nas
usinas; compra de equipamentos com reduzidas emissões de GHG; medidas de apoio ao
Protocolo de Kyoto; monitoramento e sequestro de GHG; eficiência energética e uso racional de
energia; redução das perdas nas redes de distribuição; programas para o aprimoramento do setor
de energia térmica.
Noruega

Acordo negociado para a coleta de janelas contendo PCB

Nova Zelândia

Acordo negociado com produtores de gado leiteiro para manutenção da qualidade dos corpos de
água

República
Tcheca

Acordo de cooperação com a Câmara de Comércio (acordo negociado)
Acordo de cooperação com a Confederação da Indústria (acordo negociado)
Acordo de cooperação com a indústria da construção (acordo negociado)
Acordo de cooperação com a Confederação de Comércio e Turismo (acordo negociado)
Acordo de cooperação para a expansão do uso do gás natural no transporte (acordo negociado)
Acordo negociado sobre embalagens
Acordo negociado para redução dos impactos ambientais do mercúrio
Acordo negociado para redução dos impactos ambientais dos sabões em pó
Acordo negociado para o recolhimento de acumuladores portáteis

Fonte dos dados: Base de dados OCDE/EEA (2007)

6.3.2 Na América Latina
Na América Latina e Caribe, as experiências com acordos na área
ambiental ainda são incipientes. Entre os exemplos, pode-se citar a Costa Rica, onde há acordo
voluntário para redução de contaminantes no setor cafeeiro, pelo qual os empresários do setor
comprometem-se a adotar processos de transformação com vistas a reduzir a contaminação das
águas.
No Brasil, foi firmado, em 1995, o Protocolo Verde, mediante o qual as
agências financeiras oficiais de fomento assumiram o compromisso de não financiar projetos
potencialmente danosos ao meio ambiente e, também, de aumentar o suporte a iniciativas
ambientalmente sustentáveis. Mais recentemente, o Governo federal, por meio do Ministério do
Meio Ambiente, iniciou uma série de diálogos com o setor produtivo (com acordos já firmados
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com setores da soja, madeira, minério, indústrias de São Paulo e bancos públicos, incluindo a
CEF, e a efetuar brevemente com setores de carnes, bancos privados e Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro).
6.4 Outros instrumentos de intervenção de demanda
6.4.1 Nos países da OCDE
Outros instrumentos de intervenção de demanda forma encontrados em
países da OCDE (Tabela 6.4.1.1), relacionados a diferentes tópicos: redução das emissões de CO2
(Austrália), licenciamento e seguro financeiro (Austrália, Victoria), redução/eliminação de
substâncias tóxicas (Canadá), reciclagem de lâmpadas fluorescentes (Canadá, Alberta), designação
de companhias ambientalmente amigáveis (Coréia), clima (Itália), embalagens (Nova Zelândia) e
pesticidas (Reino Unido).
Tabela 6.4.1.1 Outros instrumentos de intervenção de demanda nos países da OCDE
País

Instrumento

Tipo

Austrália

Redução das emissões de CO2

Austrália
(Victoria)

Sistema de Licenciamento acreditado

Canadá

Programa de redução/eliminação acelerada de substâncias tóxicas Programa voluntário
(ARET)

Canadá
(Alberta)

Programa de reciclagem de lâmpadas fluorescentes (23% de reciclagem Programa voluntário
em 2002)

Coréia

Designação de companhias ambientalmente amigáveis

Itália

Fundo “um centavo para o clima”: há contribuição voluntária de 1 Programa voluntário
centavo por litro de combustível comprado ou a cada 6 kWh
consumidos de energia. As companhias que distribuem combustível ou
energia são obrigadas a pagar ao Fundo um centavo suplementar a cada
centavo voluntário pago. O Fundo financia políticas destinadas a
minimizar as mudanças climáticas e suas consequências, aumentando a
mobilidade sustentável e reduzindo as emissões de CO2.

Nova
Zelândia

Compromisso sobre embalagens

Compromisso unilateral

Reino Unido

Iniciativa sobre pesticidas

Programa voluntário

Seguro financeiro
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Programa voluntário

6.4.2 Na América Latina e Caribe.
Várias iniciativas desse tipo podem ser relacionadas no Brasil, como a
concessão de prêmios a empresas e pessoas que se destacam por ações em prol do meio
ambiente, assim como ações voluntárias de responsabilidade ambiental. Em sentido oposto, há
listas negras ou “prêmios” por condutas ambientais negativas, como o “prêmio motosserra”,
concedido por ongs a empresas/pessoas que contribuíram para o desmatamento e a lista dos cem
maiores desmatadores da Amazônia, publicada recentemente pelo Ministério do Meio Ambiente.
7 RESPONSABILIZAÇÃO
7.1 Compensação por dano ambiental
7.1.1 Nos países da OCDE
Oito países reportaram sistemas de compensação. No Canadá (Quebec),
a empresa Tioxide Canada foi condenada a pagar CAN$ 2,2 milhões3, usados para restauração de
hábitats de peixes no rio St Laurence.
No Japão, o sistema de compensação por danos à saúde relacionados ao
ar e à água é um instrumento de política ambiental de longa data e ampla aplicação. Durante os
anos 1970, as cortes japonesas decidiram pela responsabilidade de atos de poluição e
estabeleceram que as empresas deveriam adotar medidas preventivas, usando o mais alto nível de
tecnologia e conhecimento disponíveis, ainda que em detrimento do lucro, para controlar a
emissão de poluentes potencialmente perigosos. Essa responsabilização foi introduzida na
legislação em 1972 (Air Pollution Control Law e Water Pollution Control Law), prevendo a obrigação
de o poluidor compensar os danos causados. Em 1974, foi criado um fundo, com recursos dos
empreendimentos poluidores (80%) e veículos (20%), para compensar os sofredores de asma e
outras doenças respiratórias, independentemente de processos judiciais e de conhecer a causa da
doença. No final de março de 1997, havia 718.989 pessoas com atestados de doença por poluição
do ar. Em 1988, o sistema foi modificado, de forma que novos doentes não seriam elegíveis para
a compensação, uma vez que não se podia mais provar que a poluição do ar era a principal causa
de doenças como a asma.

3

No site referente ao Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Rio Saint Laurence (Saint Laurence Plan for a
Sustainable Development - http://www.planstlaurent.qc.ca/sl_bm/interventions_g/vingt_ans/20_ans_deja_e.html acesso em 03.dez.2008), informa-se que a Corte de Quebec impôs uma multa de quatro milhões de dólares à
companhia Tioxide, a mais alta no Canadá relacionada ao meio ambiente, sendo um milhão a título de multa e três
milhões para projetos de proteção dos peixes e seus hábitats.
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Na Dinamarca, Finlândia, Suécia e Turquia, há previsões gerais de
pagamento de compensação por poluidores. No Canadá, Japão e Turquia, os pagamentos da
compensação vão para um fundo de despoluição. Nos Estados Unidos, os aterros de resíduos
perigosos são sujeitos a pagamentos de compensação se houver necessidade de descontaminação.
A Tabela a seguir apresenta dados sobre o uso do instrumento da
compensação por dano ambiental nos países da OCDE.
Tabela 7.1.1.1 Compensação relativa ao controle de poluição nos países da OCDE
País
Canadá
(Quebec)

Dinamarca

Objeto
Tioxide
Canadá

Geral

Instrumento
Fundo para recuperar hábitats de peixes no rio St. Laurence (24 projetos). A empresa
pagou CAN$ 2,2 milhões (1994-1996). O fundo dispõe de CAN$ 5,3 milhões.
A Lei de Dano Ambiental (The Environmental Damage Act , 1994) estabeleceu a
compensação por dano ambiental causado pelas indústrias listadas na Lei.
A Lei sobre Solo Contaminado (Act on Contaminated Soil, 1999) estabelece a
compensação para certos casos.

Água

No procedimento de permissão, é estimado o dano ambiental “permitido” em relação à
propriedade privada, e o poluidor é obrigado a pagar a compensação correspondente ao
dano.

Geral

Existe a previsão legal desde 1995 de compensação por dano às vítimas.

Barulho

Compensação por dano causado pelo barulho de certas instalações (definidas por lei).

Resíduos

Fundo para restauração de áreas contaminadas por deposição ilegal de resíduos (início
em 1998).

Ar, água

Compensação por poluição relacionada a danos à saúde (desde os anos 1970).

Suécia

Água

Prevenção/redução do dano das usinas hidrelétricas. O valor é estabelecido de acordo
com a capacidade da usina.

Turquia

Geral

Compensação correspondente ao custo da limpeza de áreas contaminadas; o valor
arrecadado vai para o Fundo de Prevenção da Poluição Ambiental.

Estados
Unidos

Áreas com Compensação para assegurar a limpeza das áreas que ameacem a saúde humana e o
resíduos
meio ambiente. O valor do pagamento corresponde aos custos de limpeza.
perigosos

Finlândia

Alemanha
Japão

Fonte: OECD (1999), com adaptação

Em relação a recursos naturais, há previsão de compensação por dano
pelo não cumprimento da Lei das Águas, no Canadá (Alberta), e por dano aos recursos naturais,
nos Estados Unidos. A Polônia também prevê uma compensação para evitar o corte prematuro
de espécies florestais. No trabalho da OCDE (1999), está incluída nesta categoria uma
compensação paga pelo Estado por perdas financeiras devido à conservação da natureza e por
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dano causado por espécies protegidas (Finlândia e Polônia). Esta compensação, especialmente no
que se refere à conservação da natureza, poderia ser considerada uma forma de subsídio.
Tabela 7.1.1.2 Compensação relativa ao uso de recursos naturais nos países da OCDE
País
Canadá
(Alberta)

Objeto
Água

Instrumento
Compensação por dano pelo não cumprimento da Lei de Águas

Estados
Unidos

Conservação
do solo

Compensação por dano aos recursos naturais

Finlândia

Vida
Silvestre

Compensação/subsídio do Estado por perdas financeiras devido à conservação da
natureza e por dano causado por espécies protegidas.

Florestas

Compensação, paga ao Fundo Florestal, para evitar o corte prematuro. Há um preço
diferencial no valor de mercado entre madeira prematura e madura.

Polônia

Vida silvestre Compensação, paga pelo Tesouro Nacional, por dano causado por espécies protegidas.
Fonte: OECD (1999), com adaptação

7.1.2 Na América Latina e Caribe
Nos estudos de caso utilizados para este trabalho, é relatado o uso do
mecanismo da compensação apenas no Chile (BORREGAARD e LEAL, 2002), pela exploração
de recursos naturais (mineração, pesca e turismo). No entanto, não são apresentados detalhes
desses instrumentos, que, segundo os autores, não foram desenhados com propósitos ambientais
ou de sustentabilidade.
Em Cuba, há exigência, nas atividades de mineração, da instituição de um
fundo de restauração das áreas naturais degradadas após o término da exploração
No Brasil, há previsão legal desse instrumento há muito tempo. Temos
em vigor a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, que “disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências” Essa Lei
prevê que a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano
causado reverterá a um fundo, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.
Para operacionalizar a Lei, foi criado o Fundo Federal de Direitos Difusos, ligado ao Ministério
da Justiça mas que dispõe de um conselho gestor, no qual têm assento, entre outros, o Ministério
do Meio Ambiente.
Outra forma de compensação por dano ambiental é prevista na Lei n°
9.985, de 18 de julho de 2000, que “regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, II, III e VII, da
100

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá
outras providências”. Essa Lei, também chamada de Lei do Snuc, prevê que, “nos casos de
licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim
considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental
e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral [...]” (art. 36.).
7.2 Garantias de desempenho
7.2.1 Nos países da OCDE
A utilização de garantias de desempenho foi reportada por três países
apenas: Austrália, Canadá e Estados Unidos, segundo a OCDE (OECD, 1999). Essas garantias
estão relacionadas à mineração e reabilitação das áreas mineradas, incluindo os locais de produção
de petróleo, e a aterros, incluindo os de resíduos perigosos. No Canadá, o sistema é mais genérico
e se aplica a muitas atividades potencialmente danosas ao meio ambiente. O valor das garantias é
geralmente calculado pela estimativa dos custos reais de reabilitação após o encerramento das
operações.
Foi relatado, contudo, o uso de seguro por dano ambiental na Finlândia e
na Suécia. Considera-se que esses instrumentos, que figuravam entre a compensação, estão
melhor classificados como garantias e, assim, são aqui apresentados.
Tabela 7.2.1.1 Garantias de desempenho nos países da OCDE
Objeto

Propósito

Áreas de mineração

Garantia para prover reabilitação adequada, sem afetar
adversamente a viabilidade econômica da mineração. Os custos
da reabilitação são estimados, incluindo os riscos, em seis
categorias.

Canadá
(Quebec)

Geral

Garantia para o cumprimento das permissões recebidas em vários
campos.

Canadá
(New
Brunswick)

Áreas de mineração. aterros
sanitários

Garantia para assegurar o cumprimento das obrigações de
limpeza e reabilitação.

Minas, incluindo carvão, e
petróleo

Garantia para assegurar fundos para a recuperação. O valor é
definido a partir da estimativa dos custos da recuperação.

Áreas com resíduos perigosos

Garantir a disposição de resíduos em caso de insolvência. CAN$
4.000-2 milhões por área

Projetos
hídrica

Garantia para assegurar o cumprimento das licenças concedidas a
projetos de infra-estrutura hídrica

País
Austrália

Canadá
(Alberta)

de

infra-estrutura
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Estados
Unidos

Minas a céu aberto

Garantia para assegurar a recuperação das áreas exploradas.
Mínimo de US$ 10.000 por área

Geral

Seguro compulsório por dano ambiental para grandes poluidores;
é um sistema complementar para compensar o dano quando o
poluidor é desconhecido ou insolvente; existe desde 1999.

Geral

Seguro por dano ambiental da indústria, para dano permanente ou
acidental.

Finlândia

Suécia

Fonte: OCDE (1999), com adaptação e complementação

Em relação a recursos naturais, esse instrumento só é relatado no Canadá
(Alberta), que prevê uma garantia para assegurar o cumprimento de licenças concedidas a projetos
de infra-estrutura hídrica.
7.2.2 Na América Latina e Caribe
Entre os países da América Latina, o México tem um seguro para o
cumprimento das medidas de mitigação previstas nas autorizações para o transporte de resíduos
perigosos, com o objetivo de garantir o saneamento das áreas contaminadas em casos de
acidentes. Surgiu em novembro de 1994 e tem uma cobertura de 90.000 dólares por danos ao
meio ambiente.
No Brasil, houve algumas tentativas de incluir o seguro de
responsabilidade por dano ambiental na legislação, por meio de projetos de lei de autoria
parlamentar. No entanto, nenhuma das proposições logrou êxito até o momento.
Na esfera estadual, há pelo menos três exemplos de exigência de
instrumentos como esses. No Distrito Federal, há exigência de garantia de recuperação de área
degradada pela mineração. Essa garantia integra o processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos que exploram recursos minerais, seu valor é equivalente ao custo total do
projeto de controle ambiental, limitado a dez por cento do valor global do empreendimento, e
pode ser efetuada por meio de: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; seguro-garantia;
ou fiança bancária. A Constituição do Pará prevê a exigência de seguro contra danos ambientais
para o transporte de cargas ou produtos que possam causar danos ao homem ou ao meio
ambiente. No Estado de Roraima, há a previsão legal de exigência de contratação de seguro
ambiental para garantir a recuperação de áreas degradadas por acidentes ou disposição inadequada
de resíduos.
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8 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Os principais instrumentos econômicos atualmente em uso para a
proteção e a gestão ambiental são as taxas, os impostos ambientais, as multas (ou taxas ou tarifas)
pelo descumprimento das normas, os sistemas de depósito-retorno, a obrigação de compensação
por danos ambientais, os sistemas de permissões transacionáveis, as garantias de desempenho e os
subsídios. Esse conjunto de instrumentos econômicos complementa os esquemas de regulação
direta (padrões de qualidade ambiental, normas sobre emissões, licenças e outros) e os
mecanismos de fiscalização, que constituem a coluna vertebral de toda a regulação ambiental
(ACQUATELLA e BÁRCENA, 2005), os chamados mecanismos de comando e controle.
O papel dos instrumentos econômicos tem aumentado sob vários
aspectos, desde o início dos anos 1970, quando as políticas ambientais apenas engatinhavam
(OCDE, 1999). Não apenas o número de aplicações tem aumentado, como também é cada vez
maior o número de países (na verdade todos os da OCDE) que usam esses instrumentos. Além
disso, a variedade de instrumentos também cresceu: enquanto as taxas de uso e os subsídios eram
tipicamente usados nos anos 1970, outros tipos de taxas (sobre emissões) tornaram-se comuns,
além de terem surgido outros tipos, como sistemas de depósito-retorno, garantias de desempenho
e compensações. Outra característica dessa evolução é o crescimento do papel dos impostos e o
número cada vez maior dos esquemas de permissões transacionáveis. Embora as permissões
transacionáveis, assim como as quotas transferíveis, ainda permaneçam raras, seu uso é cada vez
maior, sobretudo no contexto da redução das emissões de gases de efeito estufa.
Seroa da Motta (2001) avalia que os instrumentos econômicos mais
interessantes na América Latina são os utilizados na gestão da água, com a consolidação da
cobrança pela utilização dos recursos hídricos em alguns países e a experiência com permissões
transacináveis no Chile.
Se nos países da OCDE há várias experiências de êxito com o uso de
instrumentos econômicos para arrecadar fundos destinados ao financiamento de programas,
projetos e serviços de gestão ambiental, nos países em desenvolvimento a aplicação efetiva desse
tipo de instrumento para a gestão ambiental tem sido relativamente escassa (ACQUATELLA e
BÁRCENA, 2005). Na verdade, a utilização adequada de instrumentos econômicos para a gestão
ambiental não constitui tarefa fácil. Seu êxito depende, entre outros fatores, da competência das
autoridades ambientais em trabalhar coordenadamente com as autoridades fiscais e da existência
de uma sólida capacidade de acompanhamento e controle para fazer cumprir as normas
ambientais. Como assinalam Acquatella e Bárcena (2005), essas são competências que as
autoridades ambientais de muitos países em desenvolvimento não consolidaram, o que explica a
escassa aplicação de instrumentos econômicos na região e o pouco sucesso das experiências em
curso.
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Nos países desenvolvidos, o papel dos impostos ambientais tem sido de
fato o maior avanço no contexto da integração entre as políticas tributárias e ambientais. As
receitas dos impostos relacionados ao meio ambiente para 21 países membros da OCDE
representaram 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e cerca de 7% do total das receitas de
impostos nos respectivos países (média aritmética) (OCDE, 1999).
Em vários países industrializados, são crescentes os exemplos de
implementação de “reformas tributárias verdes”, não apenas com a simplificação dos tributos,
substituindo inúmeras taxas ambientais por impostos, como também a substituição parcial de
impostos existentes por impostos ambientais. O interessante é que a maior parte dessas reformas ,
denominadas de “duplo dividendo” (OCDE, 2000), foram neutras em termos de arrecadação.
Isso significa que foram eliminados ou reduzidos impostos distorcidos aplicados ao capital e
trabalho, e que estes foram substituídos ou compensados com a criação de novos impostos que
oneram atividades contaminantes com externalidades ambientais.
A noção de “duplo dividendo” de uma reforma fiscal tem sua origem na
possibilidade de reduzir impostos distorsivos que apresentam alto “excesso de carga tributária”
(imposto sobre a renda, contribuições de seguridade social e outros) e substituí-los por outras
fontes de arrecadação cujo “excesso de carga tributária” seja menor, como os impostos
ambientais. O “duplo dividendo” desse tipo de manobra fiscal consiste em permitir a melhoria da
qualidade ambiental e, ao mesmo tempo, estimular a geração de novos empregos ao reduzir
outros impostos que aumentam a carga tributária associada à mão-de-obra, o que, de fato, implica
numa redução dos custos trabalhistas (ACQUATELLA e BÁRCENA, 2005).
Como exemplos de reformas fiscais deste tipo pode-se mencionar a
realizada em 1996 no Reino Unido, onde se introduziu um imposto relativo aos aterros sanitários,
com uma redução simultânea de 0,2% da contribuição dos empregadores à seguridade social. A
Alemanha, por sua vez, implementou em 1999 um pacote de reformas que contemplava um
aumento gradual dos impostos sobre combustíveis fósseis e eletricidade, escalonado até 2003. Em
seu primeiro ano, essa reforma resultou numa redução de 0,8% das contribuições totais à
seguridade social e se anunciou uma redução adicional de 1% que se tornaria efetiva em 2003. Em
1999, a Holanda iniciou uma política similar com o duplo propósito de incrementar os impostos
sobre a contaminação e o uso de recursos (energia, águas residuais, águas subterrâneas) e reduzir
os impostos trabalhistas, num prazo de três anos. No mesmo ano, a Itália envolveu-se numa
reforma que incluiu: a reformulação dos impostos sobre óleos minerais de acordo com o
conteúdo de carbono, de forma a considerar seus efeitos potenciais sobre o clima; e a introdução
de um imposto sobre o carvão, o coque de petróleo e o betume natural (OCDE, 2000).
Os países da América Latina e Caribe, por sua vez, mais que substituir
impostos tradicionais por outros cujo custo social seja menor, como é o caso das reformas
citadas, procuram consolidar e fortalecer seus regimes fiscais. Num contexto de necessidade
104

crescente de recursos para financiar suas metas de desenvolvimento, e das deficiências para a
captação desses recursos, incluindo a cobrança de tributos, sobressaem ainda mais as vantagens
que podem oferecer os impostos ambientais, como opções para expandir a base de incidência
mediante tributos que impliquem menor custo social e contribuam, ao mesmo tempo, para
alcançar suas metas de desenvolvimento sustentável.
Acquatella e Bárcena (2005) consideram que, da perspectiva ambiental,
os países da América Latina e Caribe têm basicamente duas opções para obter esses recursos
adicionais: 1) intensificar a aplicação dos impostos ambientais e aumentar a base impositiva
mediante a instituição de novos impostos desse tipo; 2) utilizar mais as taxas pelo uso de recursos
naturais e serviços públicos associados com elementos como a água e a energia.
Os citados autores consideram ainda as seguintes funções que podem
cumprir os impostos ambientais: 1) utilização como instrumento para internalizar o custo social
de atividades econômicas que geram impactos ambientais, criando assim uma estrutura de
incentivos cujo propósito seja reduzir a degradação ambiental por meio do sistema de preços;
2) implementação pelo uso de recursos naturais e meio ambiente (assim como taxas e tarifas em
geral) com fins de arrecadação; e 3) estabelecimento de um regime impositivo aplicável à
exploração dos recursos naturais para induzir sua utilização em conformidade com os objetivos
nacionais de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável.
Seroa da Motta (2001) avalia que a recente proposta de reforma tributária
apresentada no Brasil constitui um exemplo de reforma fiscal desenhada com o fim de introduzir
incentivos tendentes a melhorar o desempenho ambiental, uma vez que nela se procura criar
bases legais para a implementação do princípio do poluidor-pagador, por meio da aplicação de
impostos específicos àquelas atividades que excedam os padrões de qualidade ambiental. O autor
acrescenta que, do ponto de vista estritamente de política ambiental, uma reforma desse tipo, cujo
objetivo é internalizar custos ambientais, estaria plenamente justificada e implicaria ganhos
líquidos de bem-star social como resultado da correção de externalidades.
A reforma tributária no Brasil continua em curso, com a discussão da
PEC 233, de 2008, do Poder Executivo, que está apensa à PEC 31/2007. Em novembro passado,
o relator apresentou seu parecer, propondo um substitutivo, que apresenta alguns avanços em
termos ambientais. Consideramos relevantes os seguintes: 1) previsão de considerar o princípio
do poluidor-pagador e do protetor na instituição e na gradação e tributos; 2) possibilidade de
incluir critérios que considerem a proteção ambiental na repartição de receitas tributárias; e
3) previsão de alíquotas menores, no IVA e no ICMS, para o álcool e o biodiesel que para a
gasolina e o óleo diesel.

105

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACQUATELLA, J. Aplicación de Instrumentos Económicos en la Gestión Ambiental en
América Latina y el Caribe: desafíos y factores condicionantes. CEPAL, Serie Medio ambiente y
desarrollo n° 31, LC/L.1488-P, Santiago de Chile, 2001.
_______________ (ed.). Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de
instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe CEPAL, Serie
Manuales n° 18, Santiago de Chile, 2002.
________________ e BÁRCENA, A. (eds). Política fiscal y medio ambiente: bases para una
agenda común. Projeto “Promoción del desarrollo económico mediante la integración de las
políticas ambientales y sociales en América Latina y el Caribe”, CEPAL/Sociedad Alemana de
Cooperación Técnica (GTZ). CEPAL, Livro nº 85, Santiago de Chile, 264p, 2005.
ARJONA H., F.; MOLINA, G. CASTRO, L. F.; CASTILLO, M. P. E BLACK-ARBELÁEZ, T.
IV. El caso de Colombia. Projeto CEPAL/PNUD “Aplicación de Instrumentos Económicos en
la Gestión Ambiental de América Latina y el Caribe”. In: ACQUATELLA, J. (ed.). Desafíos y
propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos económicos en la gestión
ambiental de América Latina y el Caribe CEPAL, Serie Manuales n° 18, Santiago de Chile,
2002.
BEAUMONT ROVEDA, E. Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de
instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe: el caso de
Argentina. Projeto CEPAL/PNUD “Aplicación de instrumentos económicos a la gestión
ambiental en América Latina y el Caribe”. CEPAL, Serie medio ambiente y desarrollo n° 81,
Santiago de Chile, 2004.
BENAVIDES, D. R.; VIÑA-VIZCAÍNO, G.; BARBOSA-MARIÑO, J. D. e PRADA-LEMUS,
A. Evaluación de la aplicación de los beneficios tributarios para la gestión e inversión ambiental
en Colombia. Projeto CEPAL/GTZ "Promoción del desarrollo económico mediante la
integración de políticas ambientales y sociales en América Latina y el Caribe" (GER/02/70).
CEPAL, Série medio ambiente y desarrollo n° 101, Santiago de Chile, 2005.
BENJAMIN, A. H. V. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental. In: Dano
Ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993.
BORREGAARD, N. e LEAL, J. III. El caso de Chile. Projeto CEPAL/PNUD “Aplicación de
Instrumentos Económicos en la Gestión Ambiental de América Latina y el Caribe”. In:
ACQUATELLA, J. (ed.). Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de
instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe CEPAL, Serie
Manuales n° 18, Santiago de Chile, 2002.
106

CÁCERES ESTRADA, R. V. El caso de Guatemala. Projeto CEPAL/PNUD “Aplicación de
Instrumentos Económicos en la Gestión Ambiental de América Latina y el Caribe”. In:
ACQUATELLA, J. (ed.). Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de
instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe CEPAL, Serie
Manuales n° 18, Santiago de Chile, 2002.
CARNEIRO, R. Direito ambiental: uma abordagem econômica. Rio de Janeiro, Forense,
2001.
DERANI, C. Direito ambiental econômico. São Paulo, Saraiva, 2008.
EPA. Acid Rain and Related Programs 2006 Progress Report. EPA, Washington, 2006. In:
http://www.epa.gov/airmarket/progress/docs/2006-ARP-Report.pdf, Acesso em nov.-dez.
2008
EPA. NOx Budget Program: 2006 Program Compliance and Environmental Results. EPA, Washington,
2007. In: http://www.epa.gov/airmarket/progress/docs/2006-NBP-Report.pdf, Acesso em
nov.-dez. 2008
EPA/OTC NOx Budget Program 1999-2002: Progress Report. EPA, Washington, 2003. In:
http://www.epa.gov/airmarket/progress/docs/otcreport.pdf, Acesso em nov.-dez. 2008
ESCALANTE, R. e AROCHE, F. VI. El caso de México. Projeto CEPAL/PNUD “Aplicación
de Instrumentos Económicos en la Gestión Ambiental de América Latina y el Caribe”. In:
ACQUATELLA, J. (ed.). Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de
instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe CEPAL, Serie
Manuales n° 18, Santiago de Chile, 2002.
GARRIDO VÁZQUEZ, R. J. Estudio de caso: Cuba. Aplicación de instrumentos económicos en
la política y la gestión ambiental. Projeto CEPAL/PNUD “Aplicación de instrumentos
económicos a la gestión ambiental en América Latina y el Caribe”. CEPAL, Serie medio
ambiente y desarrollo n° 60, Santiago de Chile, 2003.
GOMES, L. R. Princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente. Revista de Direito
Ambiental, 4(16):164-191, 1999.
GUSMÃO, P. de. I. El caso de Brasil. Projeto CEPAL/PNUD “Aplicación de Instrumentos
Económicos en la Gestión Ambiental de América Latina y el Caribe”. In: ACQUATELLA, J.
(ed.). Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos económicos en
la gestión ambiental de América Latina y el Caribe CEPAL, Serie Manuales n° 18, Santiago de
Chile, 2002.
JURAS, I. A. G. M.; ARAÚJO, S. M. V. G. de. Instrumentos econômicos de política ambiental e
reforma tributária. Brasília, Cadernos Aslegis, 33: 109-127, 2008.
107

LEMOS, H. M. de. O Brasil e as Normas ISO 14000 de Gestão Ambiental. Seminário
Internacional “Tendências da ISO em Normalização Ambiental e as Ações no Brasil”.
São Paulo, 6 de março de 2007.
MENDES, F. E.; SEROA DA MOTTA, R. Instrumentos econômicos para o controle ambiental
do ar e da água: uma resenha da experiência internacional. Texto para Discussão nº 479. Rio de
Janeiro: IPEA, 1997.
MILARÉ, E. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2ª ed. São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001.
MINISTÉRIO DAS CIDADES. Diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos 2006.
Brasília: Mcidades. SNSA, 2008.
MINISTÉRIO DAS CIDADES. Diagnóstico dos serviços de água e esgotos 2006. Brasília:
Mcidades. SNSA, 2007.
NCEE e EPA (National Center for Environmental Economics and U.S. Environmental
Protection Agency). The United States Experience with Economic Incentives for Protecting the Environment.
Washington, 2001.
OCDE. Greening Tax Mixes in OECD Countries: A Preliminary Assessment. OECD,
Paris, 2000. Disponível em: http://www.olis.oecd.org/olis/1999doc.nsf/LinkTo/com-env-epocdaffe-cfa(99)112-final. Acesso em: jan. 2009.
OECD. Implementing Environmental Fiscal Reform: Income Distribution and Sectoral
Competitiveness Issues. CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL FISCAL REFORM Berlin,
German,
June
2002,
Proceedings,
Berlim
2002.
Disponível
em:
<http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_201185_2494853_1_1_1_1,00.html>
Acesso em: nov. 2008.
OECD/Working Party on Economic and Environmental Policy Integration. Economic
instruments for pollution control and natural resources management in OECD
countries:
a
survey,
OECD,
Paris,
1999.
Disponível
em:
http://www.olis.oecd.org/olis/1998doc.nsf/LinkTo/ENV-EPOC-GEEI(98)35-REV1-FINAL.
Acesso em: jan. 2009.
OECD. OCDE/EEA database on instruments used for environmental policy and natural
resources
management.
Atualizado
em
7.dez.2007.
Disponível
em:
http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm. Acesso em: dez. 2008 - jan. 2009.
OROZCO B., J. e RUIZ M., K. Uso de instrumentos económicos para la gestión ambiental en
Costa Rica. Projeto CEPAL/PNUD “Aplicación de instrumentos económicos a la gestión
ambiental en América Latina y el Caribe”. 2001. mimeo. Disponível em:
http://www.eclac.cl/dmaah/noticias/proyectos/1/7451/costar.htm. Acesso em out. nov. 2008.
108

OTERO, I. VII. El caso de Venezuela. Projeto CEPAL/PNUD “Aplicación de Instrumentos
Económicos en la Gestión Ambiental de América Latina y el Caribe”. In: ACQUATELLA, J.
(ed.). Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos económicos en
la gestión ambiental de América Latina y el Caribe CEPAL, Serie Manuales n° 18, Santiago de
Chile, 2002.
PERCH, L. II. El caso del Caribe. Projeto CEPAL/PNUD “Aplicación de Instrumentos
Económicos en la Gestión Ambiental de América Latina y el Caribe”. In: ACQUATELLA, J.
(ed.). Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos económicos en
la gestión ambiental de América Latina y el Caribe CEPAL, Serie Manuales n° 18, Santiago de
Chile, 2002.
RIBEIRO, M. A. In: II Conferência das Cidades. Resíduos Sólidos. Tema: Legislação
Brasileira e Resíduos Sólidos. Notas Taquigráficas, p. 39. Brasília: Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior da Câmara dos Deputados, 2000.
SEROA DA MOTTA, R. Manual para valoração econômica de recursos ambientais.
Brasília: Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 1998.
SEROA DA MOTTA, R. Regulação e instrumentos baseados no mercado: aspectos conceituais.
In: Instrumentos econômicos para a gestão ambiental no Brasil. SEROA DA MOTTA, R. e
YOUNG, C. E. F., (Coord.), Rio de Janeiro, 1997, (mimeo).
SEROA DA MOTTA, R. Tributación ambiental, macroeconomía y medio ambiente en América
Latina: aspectos conceptuales y el caso de Brasil. CEPAL, Serie macroeconomía del desarrollo
n° 7, Santiago de Chile, 2001.
SEROA DA MOTTA. R.; RUITENBEEK, J. & HUBER, R. Uso de instrumentos econômicos
na gestão ambiental na América Latina e Caribe: lições e recomendações. Texto para Discussão
nº 440. Rio de Janeiro: IPEA, 1996.
SILVA, Eduardo Fernandez. Encontramos o petróleo no pré-sal: e agora? Câmara dos
Deputados, Consultoria Legislativa (no prelo).
TOLEDO NETO, Eduardo. A gestão da participação especial pelo Ministério do Meio
Ambiente: uma proposta de integração com o licenciamento ambiental. Trabalho técnico
apresentado na Rio Oil & Gás Expo and Conference 2008. Rio de Janeiro, 2008 (também
disponível no site http://www2.camara.gov.br/fiquePorDentro/Temasatuais/presal/textoseletronicos, consulta em 27-29/10/08).
TOLMOS, R. A. Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos
económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe: el caso de Perú. Projeto
CEPAL/PNUD “Aplicación de instrumentos económicos a la gestión ambiental en América
Latina y el Caribe”. CEPAL, Serie medio ambiente y desarrollo n° 80, Santiago de Chile, 2004.

109

