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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo discutir a eficácia das políticas de proteção ao 

meio ambiente disponíveis. A pesquisa realizada analisa os instrumentos existentes 

para a regulação do uso dos recursos naturais, desde a abordagem clássica – 

instrumentos de comando e controle – a intervenções de caráter mercadológico, 

como são os instrumentos econômicos, à luz da função promocional do Direito. O 

estudo proporciona um foco maior sobre a segunda categoria, enfrentando casos de 

aplicação desses instrumentos, a fim de apurar os pontos positivos e negativos 

dessa prática. 

 

Palavras-chave: Direito Ambiental. Função Promocional. Políticas. Comando 

e Controle. Instrumentos Econômicos. 



 

 

ABSTRACT 

This paper discusses the effectiveness of the available environmental 

protection policies. The research analyzes the existing instruments for regulating the 

use of natural resources, from the classical approach – command and control 

instruments –, to market-based interventions, such as incentives, from the 

promotional function of Law perspective. The study focuses largely on the second 

category, confronting cases of market-based policies, in order to determine the pros 

and counts of its implementation. 

 

Key Words: Environmental Law. Promotional Function. Policies. Command 

and Control. Market-based Incentives. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância do meio ambiente natural à preservação da vida em todas as 

suas formas é absoluta e inegável, e a preocupação com a manutenção e a 

restauração da sua qualidade é crescente. No Brasil, essa preocupação é 

materializada através de um vasto acervo de legislação e políticas públicas voltadas 

à utilização racional dos recursos naturais. Essas políticas consistem, em sua 

maioria, de instrumentos de comando e controle, como fixação de padrões de 

poluição, controle de processos, equipamentos e produtos, e restrição ou proibição 

total de atividades. 

 

Embora essa abordagem seja indispensável à proteção do meio ambiente, 

diante da necessidade de se estabelecer limites à exploração dos recursos naturais, 

tais ferramentas não representam um estímulo à mudança de comportamento da 

coletividade. Isso porque as normas de proibição não incentivam o indivíduo a 

empregar algum esforço para poluir menos, para aquém do limite permitido, 

exercendo o papel de manutenção do status quo, mas não de melhoria. 

 

A mudança social, do contrário, ocorre apenas através de medidas de 

educação e de encorajamento. A conscientização da população quanto à 

necessidade de preservação do meio ambiente natural é de extrema e indiscutível 

importância, mas os frutos decorrentes das políticas de educação tendem a ser 

colhidos a longuíssimo prazo. O desmatamento e a poluição dos meios, no entanto, 

demanda uma resposta mais urgente. 

 

Nesse cenário, é importante que a legislação ambiental não se limite a tutelar 

os atos conformes às normas, através da imposição de limites e barreiras à 

liberdade individual, mas assuma de vez a sua função promocional, para estimular 

os atos que vão além da obrigação legal, servindo ao propósito de mudança no 

padrão de comportamento dos indivíduos.  

 

Os instrumentos econômicos de proteção ao meio ambiente se apresentam, 

então, como uma alternativa às ferramentas de comando e controle, constituindo 

mecanismos que motivam poluidor a optar pela conduta menos danosa ao meio 
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ambiente. Para tanto, esses instrumentos utilizam a mesma lógica de mercado que 

orienta a tomada de decisões dos empreendedores, interferindo no valor econômico 

dos produtos e dos recursos naturais, a fim de equiparar o seu preço ao custo social. 

 

Diante do exposto, será elabora uma pesquisa bibliográfica acerca dos 

instrumentos econômicos disponíveis para a proteção do meio ambiente, com 

atenção à função promocional do Direito, analisando-se experiências internacionais 

e nacionais a fim de contribuir para a formação de um juízo sobre eficácia desse 

mecanismo para os fins de preservação ambiental e de mudança social. 
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2 DO DEVER DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

2.1 DO MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

O direito ao Meio Ambiente foi consagrado no artigo 225 da Constituição 

Federal de 19881, apresentando-se como direito fundamental, por força da abertura 

material prevista no parágrafo 2º do artigo 5º do mesmo diploma. Nesse cenário, o 

direito fundamental ao Meio Ambiente constitui cláusula pétrea e está sujeito à 

aplicação imediata. 

 

Impende esclarecer que a abertura material referida, conforme leciona Ingo 

Sarlet, estende-se não só aos direitos previstos fora do texto constitucional, mas 

também àqueles positivados fora do catálogo do artigo 5º na própria Constituição2. A 

elevação do direito ao Meio Ambiente ao status de direito fundamental se dá pela 

sua íntima relação com a dignidade da pessoa humana e com a preservação da 

vida. 

 

Para José Afonso da Silva3, o direito fundamental ao meio ambiente decorre 

do direito fundamental à vida, que preponderaria sobre outros direitos, ainda que de 

caráter fundamental. É o que se infere da leitura do seguinte trecho: 

 

As normas constitucionais assumiram a consciência de que o 
direito à vida, como matriz de todos os demais direitos 
fundamentais do homem, é que há de orientar todas as formas de 
atuação no campo da tutela do meio ambiente. Compreendeu que 
ele é um valor preponderante, que há de estar acima de quaisquer 
considerações como as de desenvolvimento, como as de respeito 
ao direito de propriedade, como as da iniciativa privada. Também 
estes são garantidos no texto constitucional, mas, a toda 
evidência, não podem primar sobre o direito fundamental à vida, 
que está em jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio 
ambiente, que é instrumental no sentido de que, através dessa 

_____________ 
1
 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 12 mai, 2014. 
2
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 10.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 82-84. 
3
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 846-847.  
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tutela, o que se protege é um valor maior: a qualidade da vida 
humana. 

 

Inserido no texto constitucional no título referente à Ordem Social, o direito ao 

Meio Ambiente é entendido como fator indispensável ao bem-estar da coletividade, 

sobrepondo-se, por exemplo, a valores positivados constitucionalmente no título 

referente à Ordem Econômica. Isso porque, conforme leciona Édis Milaré4, o 

desenvolvimento econômico é apenas um dos instrumentos disponíveis para atingir 

os objetivos fundamentais da República, todos de cunho social. 

 

O mesmo autor ainda esclarece a relação do dever de preservação e do 

desenvolvimento econômico5: 

 

Não se trata de ser contra o progresso, mas de promover e 
compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com os 
requisitos ambientais mínimos, utilizando e conservando de modo 
racional os recursos naturais, e solidarizando-se sincronicamente 
(nos tempos presentes) e diacronicamente (através dos 
sucessivos tempos) com toda a humanidade. 

 

Dada a importância da preservação meio ambiente para o indivíduo e para a 

sociedade como um todo, uma vez que um ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado se apresenta como requisito indispensável à dignidade da pessoa 

humana e ao bem estar social, a Constituição Federal atribuiu não só ao Poder 

Público, mas também à coletividade a sua proteção. Tal noção consta 

expressamente do caput do artigo 225, sendo constantemente reafirmada, ainda que 

de maneira implícita, em todos os dispositivos do capítulo VI da CF. 

 

O parágrafo primeiro do artigo 225, por exemplo, embora pareça, à leitura 

superficial, uma série de deveres impostos ao Estado, constitui, em última análise, 

deveres impostos também ao particular, porquanto representam, em sua maioria, 

instrumentos de comando e controle. A emissão de licenças, a definição de áreas 

especialmente protegidas, a exigência de estudo de impacto ambiental e o controle 

de produção e comercialização de produtos (incisos II a V), deveres impostos ao 

_____________ 
4
 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 170-171. 

5
 MILARÉ, 2013, p. 189. 
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Poder Público, afetam diretamente o particular, que terá sua liberdade limitada e 

deverá submeter-se às normas editadas pelo Estado no cumprimento daquelas 

incumbências. 

 

Da mesma forma, a legislação infraconstitucional, ao relacionar métodos de 

proteção ao meio ambiente, apresenta empenho maior em relacionar proibições e 

sanções do que medidas de educação e incentivo.  A exemplo disso, tem-se a Lei 

da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), que elenca, no seu artigo 

9º6, 13 ferramentas destinadas à preservação, melhoria e recuperação do meio 

ambiente. Dessas, 7 se referem à coleta, armazenamento e publicidade de dados 

(incisos III, VII, VIII, X, XI e XII); 5 constituem proibições e sanções impostas ao 

indivíduo (incisos I, II, IV, VI e IX); e apenas 2 mencionam o oferecimento de 

incentivos ao preservador (inciso V, voltado especificamente à implementação de 

tecnologias que impliquem melhoria da qualidade ambiental, e inciso XIII, que se 

refere genericamente a instrumentos econômicos de proteção ao meio ambiente).  

 

Assim, o sistema de proteção ao Meio Ambiente, no Brasil, tanto em caráter 

constitucional como infraconstitucional, se baseia amplamente em ferramentas de 

comando e controle, embora preveja ações voltadas à conscientização da população 

e, de maneira quase subsidiária, ao oferecimento de incentivos. 

_____________ 

6
 Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
II - o zoneamento ambiental; 
III - a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 
voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 
municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 
extrativistas;  
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção da degradação ambiental. 
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;    
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder 
Público a produzí-las, quando inexistentes;  
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais.  
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e 
outros. 
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2.2 DAS FORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

A fim de contextualizar o tema principal a ser abordado neste trabalho, 

especificamente as ferramentas de incentivo à preservação do meio ambiente, 

passa-se a uma breve análise dos instrumentos legais e constitucionais disponíveis 

para a preservação dos recursos naturais e da qualidade ambiental, suas vantagens 

e limitações. 

 

2.2.1 Das ferramentas de comando e controle 

Conforme exposto, as ferramentas de comando e controle possuem espaço 

significativamente maior no ordenamento jurídico brasileiro, em relação a outras 

ferramentas de proteção ao meio ambiente. Tais ferramentas consistem de 

proibições e imposição de sanções em caso de descumprimento, associadas a uma 

concepção clássica de Direito e do próprio Estado, aos quais se atribuem, 

tradicionalmente, a função de proteção e repreensão. 

 

A atuação do Estado, aqui, se dá através da fixação de padrões de poluição, 

controle de processos, equipamentos e produtos, restrição ou proibição total de 

atividades, limitação ao uso de recursos naturais, entre outras. Varela define, 

resumidamente, as classes de instrumentos de comando e controle7:  

 

Padrões de emissão para fontes específicas: são estabelecidos 
pelos órgãos ambientais responsáveis pelo controle de emissões 
em determinada região e, normalmente, são determinados em 
função dos efeitos que o poluente em questão gera para a saúde 
dos indivíduos (...). 
Cotas (ou licenças) não transferíveis: são estabelecidas cotas 
de emissão que podem ser leiloadas pelo órgão ambiental ou 
distribuídas aos agentes econômicos. (...) não é permitida a sua 
comercialização, portanto, não há estímulo para reduzir a emissão 
em níveis abaixo do que está estipulado nas cotas, a menos que o 
órgão responsável estipule que depois de um determinado 
período de tempo, o nível de emissão permitido deva diminuir. As 

_____________ 
7
 VARELA, Carmen Augusta. Instrumentos de políticas ambientais, casos de aplicação e seus 

impactos, in Relatório de Pesquisa nº 61/2001. Rio de Janeiro: EAESP/FGV/NPP, 2001. p. 11-12. 
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cotas (ou licenças) podem, também, ser utilizadas para determinar 
a quantidade de um recurso natural que pode ser explorada, ou 
para permitir a instalação e o funcionamento de um 
estabelecimento comercial ou produtivo em um local específico. 
Controle de equipamentos, processos, insumos e produtos: 
pode-se exigir a instalação de equipamentos anti-poluição como, 
por exemplo, filtros; obrigar empresas a utilizarem tecnologias 
limpas; exigir que se utilize insumos menos poluentes e 
estabelecer normas para a produção de bens ambientalmente 
corretos. 
(...) 
Zoneamento: sua finalidade é exercer um controle espacial das 
atividades realizadas pelos agentes econômicos (...).  
 

 

Em qualquer caso, o empreendedor é tratado como “ecodelinquente”8, a 

quem se dá a permissão de desgastar o meio ambiente até determinado ponto, 

entendido como tolerável, desde que preenchidos determinados requisitos, sob pena 

de responsabilização administrativa, civil e penal. 

 

Além da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, anteriormente referida, 

demais legislações e regulamentos, referentes à gestão de recursos hídricos, de 

resíduos, de organização urbana, por exemplo, tendem a trazer um conteúdo de 

caráter repressivo (ou limitador) mais significativo do que aquele referente à 

sensibilização pública.  

 

Inegável é que os instrumentos de comando e controle são indispensáveis 

para a proteção ao meio ambiente, diante da necessidade de se estabelecer limites, 

ainda que mínimos, para a utilização dos recursos naturais. Sobre o tema, leciona 

Édis Milaré9: 

Entre as várias terapias ecológicas sugeridas para a prevenção e 
a cura da doença, ressalta-se o recurso ao Direito como elemento 
essencial para coibir, com regras coercitivas, penalidades e 
imposições oficiais, a desordem e a prepotência dos poderosos 
(poluidores, no caso). 

 

_____________ 

8 ALMEIDA, Luciana Togeiro de. O debate internacional sobre instrumentos de política ambiental e 

questões para o Brasil, in ENCONTRO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA 
ECOLÓGICA, 2, 1997, São Paulo. Anais... São Paulo: UNESP, 1997. p. 03. 
9
  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco. 5. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. p. 735. 
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Tais ferramentas, no entanto, merecem algumas críticas quanto a sua 

eficácia. Consideradas de maneira isolada, as normas de proibição não incentivam o 

indivíduo a empregar qualquer esforço para poluir menos, para aquém do limite 

permitido. Ademais, a correta observância a tais normas implica custos altos à 

administração pública, porquanto pressupõe um forte esquema de fiscalização e 

controle estatal. 

 

O sistema de comando e controle, ainda, por sua natureza inflexível e 

eminentemente burocrática, pode representar barreira à entrada e instalação de 

novos empreendimentos, perpetuando a estrutura existente de mercado, podendo 

ainda, por essa razão, sofrer influência de determinados grupos de interesse. 

 

Assim, a imposição de limites e de sanções, embora constitua medida 

reconhecidamente necessária para a manutenção do equilíbrio ambiental, mostra-se 

insuficiente, por si só, para atingir os fins constitucionalmente estabelecidos e 

proteger o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

2.2.2 Da educação ambiental 

O dever de promoção da educação ambiental é atribuído ao Poder Público 

pela Constituição Federal, sendo constantemente reiterado em âmbito 

infraconstitucional. A conscientização da coletividade é possivelmente a ferramenta 

mais poderosa de promoção do uso sustentável e equilibrado dos recursos naturais 

e, consequentemente, da qualidade de vida. 

 

A Lei da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/9910), no seu 

artigo primeiro, define: 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

_____________ 
10

 BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 06 mai, 2014. 
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para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
 

 
O conceito exposto esclarece o objetivo da educação ambiental, que é 

voltado para a conservação do meio ambiente (utilização racional dos recursos 

naturais), em contraponto à preservação (manutenção da integridade dos recursos 

naturais). Ainda de acordo com a referida lei, tal instrução não deve ser implantada 

como disciplina específica no currículo de ensino, mas, do contrário, ser 

desenvolvida como uma “prática educativa integrada, contínua e permanente em 

todos os níveis e modalidades do ensino formal”. 

 

Sobre o tema, elucida Michele Amaral Dill11: 

 

(...) todas as disciplinas devem ser trabalhadas de modo a 
estabelecer uma conexão com o meio ambiente, o que propicia a 
compreensão do processo como um todo e não em partes, pois o 
meio ambiente não pode ser estudado de forma fragmentada, 
mas articulada com seu entorno. 

 

Há que se observar que a conscientização da sociedade como um todo não 

só promove o uso racional dos recursos naturais, mas também a ampliação do 

processo democrático, uma vez que permite maior participação da população na 

tomada de decisões da administração pública. Ainda, quanto maior o conhecimento 

da lei ambiental, maiores são as chances de observância a seus dispositivos, não 

podendo ser ignorada a parcela da população que descumpre a lei ambiental por 

ignorância. 

 

Não se poderia, assim, falar em aspecto negativo da educação ambiental. Há, 

no entanto, uma demanda urgente de soluções para a depredação desenfreada do 

meio ambiente, e a conscientização é um processo lento, que tende a gerar frutos a 

longuíssimo prazo. Assim, em que pese a solidez e a eficácia do processo de 

educação para o objetivo de preservação ambiental, essa não se apresenta como 

solução suficiente para o cenário atual, que requer medidas emergenciais para a 

melhoria da qualidade ambiental. 

_____________ 
11

 DILL, Michelle Amaral. Educação ambiental crítica: a formação da consciência ecológica. Porto 
Alegre: Nuria Fabris, 2008. p. 87. 
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É necessário, portanto, a adoção (concomitante ao processo de educação) de 

uma perspectiva utilitarista, que tenha por escopo a implementação de medidas que 

provoquem no cidadão o impulso de usar racionalmente os recursos naturais, ainda 

que sua motivação principal não seja a preservação do meio ambiente. 

 

2.2.3 Das ferramentas de incentivo à preservação 

Enquanto as ferramentas de comando e controle limitam o poluidor, mas não 

o incentivam a poluir aquém do limite legal, e a educação ambiental só gera frutos a 

longo prazo, os incentivos à utilização racional dos recursos naturais surgem como 

uma solução eficiente onde as outras duas falham: motivam o empreendedor a 

buscar a contínua redução nos seus padrões de poluição e geram frutos a curto e 

médio prazo. 

 

Isso porque os incentivos independem da boa vontade, por assim dizer, do 

poluidor, tampouco do seu temor. Tais ferramentas, em verdade, como o próprio 

nome sugere, constituem facilitadores do caminho a ser percorrido pelo 

empreendedor até o objetivo de conservação do meio ambiente determinado 

constitucional e legalmente. Sobre o tema, exemplifica Richard L. Stroup12: 

 

Quase todos nós gostaríamos de salvar alguém que estivesse a 
afogar-se. Mas cada um de nós tenderia mais a ajudar uma 
pessoa que caísse numa lagoa, do que outra afundando na 
catarata do Niágara. Em outras palavras, independentemente do 
objetivo, podemos prever que as pessoas tenderiam mais a agir 
para atingi-lo quando o custo para elas é mínimo, e elas 
escolherão as maneiras menos caras – para elas e seu fins – de 
fazê-lo. 

 

As propostas de instrumentos baseados em mecanismos de mercado para a 

promoção da qualidade ambiental ainda são pouco difundidas no Brasil, mas 

possuem espaço crescente. Em âmbito internacional, as experiências com a 

_____________ 
12

 STROUP, Richard L. Eco-nomia. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 2003. p. 13. 
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aplicação de mecanismos dessa natureza têm apresentado resultados positivos para 

a preservação dos recursos naturais, alterando o comportamento do indivíduo e sua 

relação com o meio ambiente e com a esfera de regulação ambiental. 
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3 DOS MECANISMOS DE INCENTIVO À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

3.1 A FUNÇÃO PROMOCIONAL DO DIREITO E O MEIO AMBIENTE 

Conforme exposto, a maior parte dos instrumentos para a proteção do meio 

ambiente consiste de proibições e sanções. Tais ferramentas visam a desencorajar 

o agente a adotar medidas lesivas à ordem social ou, no tema específico deste 

trabalho, ao meio ambiente.  

 

Em última análise, o comportamento desejado, no âmbito das ferramentas de 

comando e controle, é a abstenção. Esse sistema protetivo-repressivo caracteriza-

se, assim, pelo foco na conduta indesejável, tendo como fim impedir sua prática. O 

sistema promocional, por outro lado, tem por foco a conduta positiva e por finalidade 

a sua implementação. 

 

Bobbio13 esclarece que, do ponto de vista prático, a principal diferença entre 

as medidas de desencorajamento e de encorajamento consiste no caráter de 

conservação social das primeiras, em contraste ao caráter de mudança das 

segundas: enquanto a imposição de proibições e sanções mantém o status quo, ou 

seja, preserva a harmonia existente, o sistema promocional busca a melhoria do 

cenário existente através da alteração do padrão de comportamento dos indivíduos. 

 

O referido autor elucida o mecanismo do encorajamento14: 

 
A técnica de encorajamento visa não apenas a tutelar, mas 
também a provocar o exercício dos atos conformes, 
desequilibrando, no caso de atos permitidos, a possibilidade de 
fazer e a possibilidade de não fazer, tornando os atos obrigatórios 
particularmente atraentes e os atos proibidos particularmente 
repugnantes.  
 

 

Idealmente, portanto, o Direito não deve se limitar a tutelar os atos conformes 

às normas, mas assumir definitivamente a sua função promocional, 

_____________ 
13

 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função. Barueri: Manole  Ltda, 2007. p. 19. 

14
 BOBBIO, 2007, p. 14-15. 
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concomitantemente à função protetiva, para estimular os atos superconformes, 

esses entendidos como os que vão além da obrigação legal, cumprindo uma função 

de mudança social. 

 

É nesse contexto que se enquadram os instrumentos econômicos de proteção 

ao meio ambiente, com o papel de tornar mais interessante e mais fácil a 

preservação dos recursos naturais, estimulando o empreendedor não só a respeitar 

os limites impostos pelo órgão ambiental, mas também a buscar maneiras de reduzir 

ainda mais o impacto produzido sobre o meio ambiente, uma vez que isso lhe traria 

alguma vantagem de ordem material. 

 

Trata-se, na verdade, de uma flexibilização do engessado sistema protetivo-

punitivo, que tende a desconsiderar variáveis geográficas, temporais e econômicas, 

fixando uma norma absoluta para um cenário relativo. Os instrumentos econômicos, 

de outra forma, conferem o benefício da opção ao empreendedor, que, considerando 

as variáveis imprevisíveis à legislação, pode adotar um ou outro comportamento, 

conforme lhe convier, em resposta aos diversos estímulos de mercado. 

 

Varela exemplifica como pode ser dada flexibilidade ao agente poluidor, sem 

comprometer a eficiência do resultado referente à proteção ambiental15: 

 

Se um agente poluidor fosse, por exemplo, taxado pela 
quantidade de poluição emitida, ele poderia optar por pagar esta 
taxa, ou então, caso o custo de controle de suas emissões de 
poluição fosse menor do que a taxa cobrada, ele poderia diminuir 
a quantidade emitida. 

 

 

Nesse aspecto, é importante observar que as ferramentas de encorajamento, 

nessas compreendidas os instrumentos econômicos, também desempenham a 

função de melhorar a relação do indivíduo com o meio ambiente, desconstruindo o 

senso comum de que a preservação ambiental é inimiga do desenvolvimento 

econômico e social. 

_____________ 
15

 VARELA, Carmen Augusta. Instrumentos de políticas ambientais, casos de aplicação e seus 
impactos, in Relatório de Pesquisa nº 61/2001. Rio de Janeiro: EAESP/FGV/NPP, 2001. p. 7-8. 
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3.2 DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

Os instrumentos econômicos para a proteção do meio ambiente derivam do 

princípio 16 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente, que dispõe especificamente 

sobre o princípio do poluidor-pagador16. De tal princípio, decorre a noção de que o 

preço de mercado de um recurso natural deve equivaler ao seu valor social. Para 

isso, é necessário entender o conceito de externalidade, referente à microeconomia 

clássica. 

 

Externalidades são efeitos colaterais, por assim dizer, da produção de bens 

ou serviços sobre pessoas não envolvidas na atividade. Referem-se, assim, ao 

impacto que, eventualmente, a produção tenha sobre indivíduos não participantes do 

processo produtivo, os quais não deveriam, idealmente, auferir prejuízo ou benefício 

de relação que não integram. 

 

Esse fenômeno pode ter caráter positivo ou negativo. No âmbito do Direito 

Ambiental, verifica-se externalidade negativa, por exemplo, quando um 

empreendimento compromete a qualidade da água, ainda que dentro do limite de 

sua licença ambiental: nesse caso, o preço pela despoluição da água será suportado 

pela sociedade como um todo, ao passo que o lucro do bem produzido às custas da 

qualidade da água será revertido apenas em favor do empreendedor.  

 

O princípio do poluidor-pagador, assim, pretende internalizar a externalidade 

exemplificada, obrigando o empreendedor a arcar com o prejuízo ambiental 

provocado pela sua produção – equiparação do valor de mercado ao valor social, 

conforme previamente referido. Existem, no entanto, externalidades positivas, das 

quais o exemplo clássico é a geração de empregos na instalação de um novo 

empreendimento. 

 

_____________ 
16

 Princípio 16: As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos 
ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o 
poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse 
público e sem provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais.  
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Existem, contudo, externalidades positivas de cunho essencialmente 

ambiental, como é o caso do empreendedor que polui aquém do limite constante de 

sua licença: o benefício é gozado pela sociedade como um todo, ao passo que o 

custo da implementação de tecnologia mais limpa ou da redução da produtividade é 

suportado exclusivamente pelo empreendedor.  

 

É o caso, também, do dono de propriedade rural que se abstém de explorar a 

atividade agrícola ou pecuária, mantendo hígida a vegetação local – o proprietário 

deixa de auferir lucro, ao passo que a sociedade usufrui dos benefícios decorrentes 

da preservação dos processos ecossistêmicos ali presentes. É justo, portanto, que 

se conceba o princípio do protetor-recebedor, aliado ao princípio do poluidor-

pagador. 

 

Esse princípio consagra a ideia de que as práticas humanas, da mesma forma 

que podem representar prejuízo ao meio ambiente, podem protegê-lo, caso em que 

merecem compensação. Nusdeo esclarece que “a proposta de pagamento ao 

protetor, assim, trata de retirar da esfera daquele que preserva, total ou 

parcialmente, os custos da preservação”17. 

 

Os instrumentos econômicos de proteção ao meio ambiente surgem, então, 

como a solução para a internalização dessas externalidades, quer sejam positivas, 

quer negativas. Essas ferramentas acabam por exercer dois papéis distintos: o de 

induzir um comportamento, na medida em que tornam mais onerosa a degradação 

ambiental e mais lucrativa a preservação, e, em consequência, o de maximizar o 

bem-estar social. 

 

Seroa da Motta faz um esclarecimento oportuno sobre a natureza dos 

instrumentos econômicos18: 

 

Os reguladores devem primeiro explicitar a política ambiental e 
seus objetivos em cuja direção se considere o IE [instrumento 

_____________ 
17

 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Pagamento por Serviços Ambientais. São Paulo: Atlas SA, 
2012. p. 138. 
18

 MOTTA, Ronaldo Seroa da. Economia Ambiental. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 100. 
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econômico]. O principal resultado desta fase deveria ser o 
estabelecimento dos objetivos dessa política e o papel do IE, 
como a correção de uma externalidade e/ou um objetivo de gerar 
receita. Note-se que o IE, por definição, é um instrumento e não 
pode substituir os objetivos das políticas. Destina-se a servir a 
uma política, e não o inverso. 
 

 

O Panorama da Biodiversidade Global 3, que apurou a contínua perda da 

biodiversidade e o fracasso das medidas adotadas até 2010 para melhorar esse 

cenário, serviu também ao propósito de fixar diretrizes para as políticas ambientais a 

serem implementadas a partir de então. No título Rumo a uma estratégia para a 

redução da perda de biodiversidade, os instrumentos econômicos são elencados 

como essenciais para a preservação e valorização do meio ambiente, 

estabelecendo, portanto, o objetivo dos IE, conforme referia o autor supracitado. É 

trecho do relatório19: 

 

As normas internacionais e nacionais e as estruturas de mercado 
e atividades econômicas podem e devem ser ajustadas e 
desenvolvidas de tal forma que contribuam para a proteção e o 
uso sustentável da biodiversidade, ao invés de ameaçá-la, como 
fizeram muitas vezes no passado. Utilizando preços, políticas 
fiscais e outros mecanismos para refletir o valor real dos 
ecossistemas, incentivos poderosos podem ser criados para 
reverter os padrões de destruição que resultam da subvalorização 
da biodiversidade. Será um passo importante para os governos 
expandirem seus objetivos econômicos para além do que é 
medido somente pelo PIB, reconhecendo outras medidas de 
riqueza e bem-estar que levam o capital natural e outros conceitos 
em consideração. 

 

 

Atenta-se, ainda, para a inexistência de consenso doutrinário acerca de um 

conceito específico para instrumentos econômicos: de uma forma geral, esses 

podem ser entendidos como mecanismos de mercado que orientam os agentes 

econômicos a valorizarem bens e serviços ambientas de acordo com o seu custo 

social. Mais do que conceituar a expressão e enfrentar a discussão teórica acerca 

do termo, então, importa analisar os tipos de instrumentos disponíveis. 

_____________ 
19

 CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA – CDB. O Panorama da Biodiversidade 
Global 3, 2010. Disponível em 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/gbo3_72.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2014. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/gbo3_72.pdf
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3.2.1 Taxas e tarifas 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a expressão “taxas” é empregada não no 

sentido concebido pela teoria tributária, mas em sentido lato, como uma espécie de 

preço a ser pago pela poluição, por assim dizer. Os valores fixados para as taxas 

não se baseiam no custo que a externalidade causa para o meio, já que isso 

envolveria uma estimativa precisa do dano, o que tornaria o instrumento 

impraticável; do contrário, os valores são arbitrados pelo órgão ambiental 

competente, visando a cobrir os custos objetivos empregados para a regeneração 

do ambiente afetado. 

 

As formas mais comuns de taxas podem ser divididas em quatro categorias. A 

primeira é a taxa sobre efluentes: trata-se da cobrança por unidade de lançamento 

de poluentes no solo, na água ou na atmosfera. A aplicação dessas taxas não 

diferencia fontes poluidoras de acordo com o respectivo dano ambiental, mas sim 

pela quantidade e, ocasionalmente, de maneira cumulativa ou alternativa, pela 

qualidade dos poluentes lançados. 

 

Almeida20 critica a abordagem do mecanismo, que desconsidera a localização 

da fonte poluidora: 

 

Nesse sentido, não exerce estímulos à realocação espacial de 
atividades poluidoras, umas vez que a taxa paga por lançamento 
de poluente é a mesma, quer a fonte se localize num grande 
centro industrial (altamente poluído) ou numa região cujo meio 
ambiente apresente uma maior capacidade de absorção. 

 

A segunda categoria é a taxa sobre produto, que incide sobre o preço final de 

itens que, em sua produção ou consumo, geram impacto negativo ao meio 

ambiente. Pode-se falar, ainda, em taxa sobre usuário. Essa categoria se refere a 

tarifas cobradas para cobrir os custos de tratamento público de efluentes. 

 

_____________ 
20

 ALMEIDA, Luciana Togeiro. Política Ambiental: um análise econômica. São Paulo: UNESP, 1998. 
p. 34. 
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Por fim, existe a diferenciação de taxas, constituindo uma quarta categoria. 

Aqui, a intenção é provocar preços mais baixos para produtos não danosos ao meio 

ambiente, e mais altos aos produtos com maior impacto negativo.  

 

3.2.2 Cotas transferíveis 

A instituição dos chamados certificados de redução de emissão (CRE) talvez 

constitua o instrumento que confere maior flexibilidade ao empreendedor, na medida 

em que cria uma espécie de mercado para a emissão de poluentes, mostrando, 

também por essa razão, grande eficiência no que toca à preservação da qualidade 

ambiental. 

 

Funciona da seguinte forma: o poder público estabelece o nível máximo de 

poluição permitido para uma região, dividindo o total em cotas, a serem distribuídas 

entre os diversos empreendimentos daquela localidade. Para que o sistema produza 

efeitos, é necessário que os empreendedores comercializem suas cotas, de acordo 

com sua conveniência. 

 

Por exemplo, para determinado poluidor, pode ser mais oportuno, do ponto de 

vista financeiro, incorporar tecnologias mais limpas, de modo a diminuir suas 

emissões para patamar inferior à sua cota, vendendo, então, os créditos 

remanescentes para outro empreendedor, que não consiga reduzir suas emissões 

ao limite permitido. 

 

Nesse cenário, o papel do gestor público seria apenas o de fiscalizar o nível 

total de emissões para aquela região, impondo multa única a todos os 

empreendimentos envolvidos, no caso de descumprimento. Varela esclarece o 

processo de autogestão que envolve o mecanismo das cotas transferíveis21: 

 

_____________ 
21

 VARELA, Carmen Augusta. Instrumentos de políticas ambientais, casos de aplicação e seus 
impactos, in Relatório de Pesquisa nº 61/2001. Rio de Janeiro: EAESP/FGV/NPP, 2001. p. 15. 
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A função do órgão do governo seria a de fiscalizar o total de 
emissão dos poluentes naquela região e, caso o nível total 
permitido fosse ultrapassado, esse órgão cobraria uma multa. 
Para poder continuar funcionando, as empresas teriam que pagá-
la e decidir entre elas quem ultrapassou as cotas permitidas, 
penalizando a empresa culpada. 

 

Nesse contexto, há uma redução nos gastos públicos para o controle da 

poluição, já que o órgão ambiental realiza a medição periódica dos níveis de 

emissão de maneira única, por região, e não individualmente, em cada 

empreendimento.  

 

Eskeland e Jimenez esclarecem que o mecanismo de transferência de cotas 

pode se dar de quatro formas: netting, offsets, bubbles e banking22.  

 

A primeira, livremente traduzida como política de rede, serve a empresas que 

pretendam se expandir ou reestruturar – o empreendedor escapa aos controles mais 

rigorosos que incidem sobre a instalação de novas fontes poluidoras, desde que o 

seu nível de emissões, como um todo, se mantenha abaixo de um teto 

preestabelecido. Ocorre, assim, uma espécie de compensação de créditos de 

poluição dentro do mesmo empreendimento, na medida em que o poluidor reduz 

suas emissões em determinado ponto da planta, a fim de utilizar o crédito em outro 

ponto (nova instalação). 

 

A política de compensação (offset), por sua vez, se destina a áreas em que a 

instalação de novas atividades poluidoras é proibida, porque a qualidade do ar não 

está conforme o padrão desejado. Nesse caso, um novo empreendimento pode ser 

instalado, desde que isso represente uma redução do nível de poluição para a 

região como um todo. Na prática, isso se dá através da aquisição de certificados de 

redução de emissão pelo empreendimento interessado em se instalar. 

 

O terceiro mecanismo para a transferência de cotas é o da bolha (bubbles), 

em que um mesmo empreendimento com diversos pontos de emissão de 

_____________ 
22

 ESKELAND, Gunnar S.; JIMENEZ, Emmanuel. Policy Instruments for Pollution Control in 
Developing Countries. In The World Bank Research Observer, vol. 7, nº 2, p. 145-169. Oxford: 
Oxford University Press, 1992. 
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determinado poluente é tratado como se estivesse envolto em uma bolha, 

controlando-se o nível total de emissões da planta, e não o nível de cada um dos 

pontos. Assim, enquanto o total de emissões estiver aquém do permitido em 

percentual a ser fixado pelo órgão ambiental, ainda que um dos pontos de descarga 

não tenha respeitado o limite ideal, a situação se torna aceitável através da 

compensação com outro ponto mais “limpo”. 

 

Finalmente, existe o mecanismo chamado banking, oportuno aos 

empreendimentos que, consistentemente, mantêm seus níveis de emissões 

poluentes abaixo do limite legal. Essa política permite que o poluidor faça uma 

espécie de poupança dos créditos de emissão, para comercializá-los ou utilizá-los 

futuramente através de um dos mecanismos anteriormente analisados. 

 

Considerando, portanto, que os créditos de redução de emissão atuam via 

quantidade, e não via custo de poluição, resta superada a grande dificuldade 

encontrada nas taxas, ou seja, a de atribuir um preço ao dano ambiental produzido. 

Eskeland e Jimenez confrontam os dois mecanismos23: 

 

But although taxes and permits that can be traded freely are 
conceptually equivalent, some analysts have argued that, for 
administrative reasons, tradable quotas may be preferable to tax 
or price instruments (Baumol and Oates 1988). First, adjustment of 
the tax rate to reach appropriate environmental goals may be 
costly, particularly in inflationary environments. Second, permits 
may be easy to implement, because they make it possible to 
introduce controls without increasing the costs for existing firms. 
 
 

Observa-se, assim, que as licenças comercializáveis de poluição constituem o 

instrumento mais liberal de controle ambiental, já que o papel do governo interfere 

apenas na alocação de cotas, ficando a cargo dos empreendedores a realização de 

melhorias ambientais. 

 

 

 

_____________ 
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 ESKELAND; JIMENEZ, 1992, p. 150. 
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3.2.3 Subsídios 

Os subsídios consistem de formas de assistência financeira oferecidas aos 

empreendedores com o objetivo de incentivá-los a reduzir seus níveis de poluição. 

Em alguns casos, os subsídios também são oferecidos a empresas com dificuldade 

de cumprir o padrão ambiental estabelecido, se apresentando, nessa hipótese, como 

uma forma de implementação das ferramentas de comando e controle. 

 

A primeira forma de subsídio a ser enfrentada é a subvenção, ou seja, a 

disposição de recurso público de caráter não reembolsável ao empreendedor que se 

comprometer a implantar medidas para a redução de seus níveis de polução. A 

subvenção surge, assim, na tentativa de mitigar a deficiência ou a ausência de 

ânimo por parte do agente privado em atender o interesse público da preservação 

ambiental. 

 

A ausência de ânimo pode se dever ao fato de que, muitas vezes, a redução 

dos níveis de poluição para aquém dos padrões fixados na licença ambiental 

representa um aumento no custo do empreendedor, representando uma conduta 

contraproducente do ponto de vista econômico. Outra hipótese é a de haver ânimo 

para a redução dos níveis de poluição por parte do empreendedor, mas não existir 

capital disponível para tanto. Nos dois cenários, a subvenção surge como uma 

solução para tornar atraente e possível a diminuição do impacto ambiental 

proveniente do empreendimento. 

 

Outra forma de subsídio existente são os empréstimos subsidiados. São 

empréstimos oferecidos, em maioria, pelo governo, com taxas de juros, prazos e 

condições mais favoráveis do que as de mercado, disponibilizadas aos poluidores 

que adotem medidas efetivas para reduzir o impacto ambiental negativo do 

empreendimento. 

 

Por fim, existem os incentivos fiscais, que constituem política econômica cuja 

finalidade é estimular, através da redução da carga tributária, a implantação de 

medidas de redução dos níveis de poluição.  
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Almeida alerta, ainda, para outra hipótese24: 

 

Alternativamente, um subsídio, na forma de subvenção, pode ser 
pago pelo governo à vítima da poluição, para compensar os danos 
que lhe foram causados. Neste caso, o subsídio – cujos recursos 
podem ser provenientes de uma taxa ambiental aplicada sobre a 
atividade poluidora – tem um caráter puramente compensatório e 
não reduz o nível de poluição. 

 

Em todos os casos analisados, os subsídios são oferecidos pelo poder 

público ao agente que se comprometer a cumprir metas de redução de poluição. 

 

3.2.4 Seguro Ambiental Obrigatório 

O seguro ambiental obrigatório tem duas funções essenciais: garantir fundos 

para indenizar eventual dano e implicar uma redução na assunção de riscos por 

parte do segurado.  

 

Esse mecanismo transfere às companhias de seguro o risco pelos danos 

ambientais, o que se reflete no valor do prêmio a ser adimplido pelo segurado. 

Assim, o empreendedor é compelido a tornar sua atividade menos ofensiva ao meio 

ambiente, a fim de garantir uma prestação mais baixa a ser paga à seguradora. 

 

3.2.5 Pagamento por serviços ambientais (PSA) 

Os serviços ambientais são entendidos como os processos ecossistêmicos 

que sustentam a vida, desempenhando a função de purificação dos meios (água, 

solo e ar), amenização dos fenômenos climáticos hostis, preservação da 

biodiversidade, controle de pragas, entre outras. Em síntese, são os processos 

responsáveis pela manutenção do equilíbrio ambiental. 

 

_____________ 
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 ALMEIDA, 1998, p. 35. 
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A proteção dos processos ecossistêmicos, portanto, é peça chave para a 

promoção da qualidade de vida e do bem-estar social. Embora haja consenso 

quanto a essa ideia, o conflito surge na valorização objetiva (pecuniária) desses 

serviços. Isso porque, do ponto de vista de mercado, em que os resultados 

valorizados são os concretos e imediatos, a opção pela manutenção hígida da 

vegetação natural dificilmente é mais atraente, já que a exploração da área, seja 

através da atividade agropecuária, seja através da instalação de um 

empreendimento, gera riqueza ao empreendedor e desenvolvimento social. 

 

Nesse cenário de conflito entre geração de riqueza e preservação do meio 

ambiente, o pagamento pelos serviços ambientais apresenta-se como uma 

conciliação entre os dois valores. O mecanismo do PSA visa a oferecer uma 

compensação de ordem econômica ao agente responsável pela proteção e 

promoção (reflorestamento) de serviços ecossistêmicos. Tal compensação pode ser 

promovida por agentes privados usuários do serviço, bem como pelo Poder Público, 

na condição de representante da população beneficiada pelos serviços prestados. 

 

Nusdeo conceitua de maneira clara e objetiva a origem social do mecanismo 

analisado25: 

 

A remuneração pelos serviços ambientais surge em contextos nos 
quais beneficiários dos serviços percebem que não poderão mais 
contar com os mesmos de forma gratuita ou, dito de outra forma, 
que tais serviços não poderão mais ser vistos como uma simples 
dádiva da natureza. Contribui também para a convicção de que 
uma contrapartida é necessária e para a percepção da 
insuficiência de outros mecanismos de preservação da natureza, 
tais como a criação de unidades de conservação públicas ou a 
criação de instrumentos de comando e controle. 

 

Assim, a instituição do pagamento por serviços ambientais visa a oferecer 

uma retribuição (não necessariamente monetária, mas concreta e aferível) ao 

exercício de conservação e melhoria dos ecossistemas. De modo geral, o PSA atua 

sobre as atividades que garantam a retenção ou captação de carbono, a 

conservação da biodiversidade, dos serviços hídricos, do solo, e da beleza cênica. 

_____________ 
25

 NUSDEO, 2012. p. 18. 
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Powell e White lecionam que, assim como os ecossistemas variam 

imensamente, as formas de pagamentos por serviços ambientais variam de acordo 

com o contexto político, social e ecológico de cada região. Por isso, o instrumento 

sob análise pode ser dividido em três categorias26. 

 

A primeira, denominada pelos autores referidos self-organized private deals, 

consiste de acordos e transações entre provedores de serviços ambientais e 

beneficiários do setor privado. É o caso, por exemplo, de uma empresa privada 

pagar a proprietários rurais determinada quantia para que esses mantenham hígida 

a vegetação local a fim de compensar as emissões poluentes do empreendimento. A 

ingerência do Estado, nessa categoria, se limita à regulação contratual. 

 

A segunda categoria, denominada open trading schemes, se diferencia da 

primeira porque, embora diga respeito a negociações entre os entes do setor 

privado, sofre maior intervenção do governo, que dita padrões e metas de redução a 

serem atingidos pelos empreendimentos poluidores. Se assemelha ao mecanismo 

das cotas transferíveis, uma vez que confere ao poluidor a opção de adequar seus 

processos produtivos de maneira a reduzir o dano causado ao meio ambiente ou de 

pagar para preservar os serviços ambientais prestados por outro ente do setor 

privado. A diferença entre esta categoria e o instrumento referente às cotas 

transferíveis é que, ao contrário desta, o pagamento por serviços ambientais não fica 

restrito a uma área geográfica delimitada. 

 

Finalmente, a terceira categoria, denominada public payment schemes, 

representa aquela com a atuação mais forte do poder público. Aqui, o próprio Estado 

se apresenta como beneficiário dos serviços ambientais e paga por sua prestação 

através de entes da administração pública direta ou indireta. O preço oferecido pelos 

serviços, por essa razão, guarda maior relação com questões orçamentárias e 

políticas do que com o valor do bem em si. 

 

_____________ 
26

 POWELL, Ian; WHITE, Andy; MILLS, Natasha Landell. Developing Markets for the Ecosystem 
Services of Forests. Washington: Forest Trends, 2002, p. 7. 
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As implicações práticas e as dificuldades do PSA serão analisadas no 

capítulo seguinte, em que serão enfrentadas as experiências nacionais e 

internacionais de aplicação dos instrumentos econômicos de proteção ao meio 

ambiente. 
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4 DAS EXPERIÊNCIAS COM A APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

A seguir, serão analisadas algumas experiências internacionais e brasileiras 

com a utilização de instrumentos econômicos, avaliando sua eficácia no objetivo de 

proteção ao meio ambiente e de alteração no padrão de comportamento da 

coletividade. 

 

4.1 TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL 

As taxas e tarifas ambientais são a concretização mais literal do princípio do 

poluidor-pagador, conforme exposto no capítulo anterior, possuindo o importante 

papel de incentivar a população a optar pelo uso racional dos recursos naturais. 

 

Nos Estados Unidos, um exemplo clássico de taxação ambiental com 

resultados concretos é a política chamada pay-by-the-bag, instituída em razão dos 

altos custos dos serviços de coleta de lixo. A fim de conter a geração de resíduos, 

abandonou-se a taxa fixa referente à coleta de lixo imposta a todos os cidadãos, e, 

no lugar dela, foi instituída taxa com valor proporcional à quantidade de lixo 

produzido: assim, cada indivíduo passou a pagar exatamente o custo de transporte e 

destinação dos resíduos que produzir. 

 

Diversas cidades norte-americanas são adeptas do programa, que pode 

operar através da venda de sacolas de lixo especialmente marcadas, disponíveis no 

comércio local. O preço das sacolas inclui o custo para a coleta e correta destinação 

dos resíduos. É o caso da cidade de Stonington, no estado de Connecticut, cujo site 

esclarece o funcionamento e o objetivo dessa política, além de dar instruções para 

reciclagem e redução na geração de resíduo27. 

 

_____________ 
27

 Prefeitura de Stonington, Connecticut, EUA. Disponível em <http://www.stonington-
ct.gov/Pages/StoningtonCT_SolidWaste/paybybag>. Acesso em: 11 jun. 2014. 

http://www.stonington-ct.gov/Pages/StoningtonCT_SolidWaste/paybybag
http://www.stonington-ct.gov/Pages/StoningtonCT_SolidWaste/paybybag
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A solução apresentada remodela o comportamento do contribuinte, que antes 

era indiferente à quantidade de lixo produzido, uma vez que o preço a ser pago era o 

mesmo. Através do pagamento proporcional à utilização do serviço de coleta e 

destinação de lixo, além de estimular a redução na produção de lixo, é justa com o 

contribuinte, que não é onerado ou beneficiado pelo comportamento de seus pares, 

arcando com o custo proporcional à sua responsabilidade. 

 

Outro exemplo de taxação ambiental eficiente é o imposto sobre veículos 

poluentes (excise taxo on fuel-inefficient vehicles), originária do Canadá. O objetivo 

dessa política é estimular o consumidor a optar por veículos mais eficientes no ponto 

de vista do consumo de combustível e da emissão de poluentes.  

 

A taxa incide no momento da aquisição do veículo, podendo representar um 

desconto, no caso de veículo muito eficiente, ou um acréscimo, no caso de veículo 

ineficiente. Anualmente, é publicada pela agência da Receita do Canadá uma lista 

de veículos e taxas associadas, discriminando modelo, tamanho do motor, tipo de 

combustível, média de consumo e transmissão de marchas28.  

 

No âmbito da União Europeia, por sua vez, a aplicação das mais variadas 

taxas de cunho ambiental é amplamente disseminada. Um relatório da Agência 

Europeia do Ambiente apurou que tal instrumento atinge o seu fim, produzindo 

efeitos positivos com custos razoáveis, apresentando o seguinte quadro de 

avaliação29: 

 

Instrumento Efeito 
ambiental 

Efeito de 
incentivo 

Observações sobre a eficácia global 

Taxas fiscais ambientais 

Imposto sobre 
enxofre (Suécia) 

+++ +++ 

O teor médio de enxofre dos carburantes 
baixou consideravelmente (40%), em 2 
anos, obtendo-se reduções significativas 
das respectivas emissões. Embora sendo 

_____________ 
28

 Imposition of Excise Tax on Fuel-Inefficient Vehicles. Disponível em <http://www.cra-
arc.gc.ca/E/pub/et/etsl64/README.html>. Acesso em: 11 jun. 2014. 
29 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Environmental taxes: implementation and environmental 

effectiveness, in Environmental Issues Series n.1, 1996. Disponível em < 
http://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-000-6>. Acesso em: 11 jun. 2014. 
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uma taxa fiscal ambiental, teve um forte 
efeito de incentivo, provavelmente devido 
ao seu elevado valor. 

Imposto sobre o 
CO2 (Suécia) 

?/+ ? 

Substituição dos combustíveis fósseis por 
bio-combustíveis no aquecimento urbano, 
em 2 anos; maior competitividade da 
produção combinada de calor e 
eletricidade. 

Imposto sobre o 
CO2 (Noruega) 

++ ? 

Análises parciais apontam para efeitos 
como a redução de 3 a 4% nas emissões 
totais de CO2, em 2 a 3 anos, a partir de 
uma tendência ascendente. 

Imposto sobre 
voos domésticos 
(Suécia) 

+ ? 

Algum impacte na aceleração da 
substituição das câmaras de combustão, 
por uma companhia aérea, e nas emissões 
em geral, em 1 a 3 anos. 

Imposto sobre os 
resíduos 
(Dinamarca) 

++ ? 

Avaliação em curso; forte aumento da 
reutilização do entulho de 12 para 82% em 
6 a 8 anos e redução da produção de 
resíduos. O valor da taxa J quase o dobro 
do custo do tratamento dos resíduos. 

Taxas de incentivo 

Diferenciação 
fiscal da gasolina 
sem chumbo 
(Suécia) 

+++ +++ 

A diferenciação fiscal contribuiu 
substancialmente para a erradicação do 
chumbo em 5 a 7 anos. O diferencial 
parece ter coberto os custos adicionais da 
produção de gasolina sem chumbo: forte 
efeito incentivador. 

Diferenciação 
fiscal do gasóleo 
menos poluente 
(Suécia) 

+++ +++ 

A diferenciação fiscal induziu um forte 
aumento da quota de mercado do 
combustível menos poluente, cumprindo as 
normas ambientais mais rigorosas em 3 a 4 
anos. A redução das taxas desses 
combustíveis proporciona fortes incentivos 
pois reduz os custos de produção para um 
nível inferior aos dos combustíveis 
tradicionais. 

Taxa sobre os 
resíduos tóxicos 
(Alemanha.) 

++ ++ 

Redução de pelo menos 15% na produção 
de resíduos, em 2 a 3 anos. A capacidade 
de incineração planeada foi 
consequentemente reduzida. 

Taxa sobre os 
NOx (Suécia) 

+++ +++ 
A concepção e o valor da taxa incentivaram 
as medidas de monitorização e atenuação 
nas f 

Taxa sobre os 
adubos (Suécia) 

+ ? 

Um dos fatores, no quadro da política de 
reforma agrícola, que contribuiu para a 
diminuição do uso de adubos artificiais em 
5 a 10 anos. 

Taxa sobre a + + O sistema de recompensas fiscais e de 
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poluição dos 
recursos hídricos 
(França) 

contratos setoriais pode ter tido alguns 
impactes ambientais positivos em 10 a 12 
anos. As verbas geradas por esta taxa são 
modestas. 

Taxa sobre a 
poluição dos 
recursos hídricos 
(Alemanha) 

+ + 

Impacte positivo na solicitação e concessão 
de licenças para tecnologias mais "limpas". 
O seu anúncio precoce contribuiu para o 
fomento da construção de unidades de 
tratamento das águas residuais. 

Taxas por serviço prestado: taxas de utilização 

Taxa de descarga 
em meio aquático 
(Holanda) 

+++ + 

A taxa gerou verbas para o rápido aumento 
da capacidade de tratamento. Embora o 
incentivo fiscal fosse baixo, o uso das 
receitas para esse fim contribuiu para 
melhorar substancialmente a qualidade da 
água em 10 a 15 anos. 

Taxa sobre os 
resíduos 
domésticos 
(Holanda) 

+ ?/+ 

Divisão mais justa dos custos de gestão 
dos resíduos domésticos; os valores 
variáveis podem ter incentivado a redução 
dos resíduos (10 a 20% menos de resíduos 
per capita). 

Taxas por serviço prestado: taxas reservadas 

Taxas sobre as 
pilhas (Suécia) 

++ 0 

Esta taxa viabiliza a reciclagem de pilhas-
Pb. O nível de recolha, em 1993, era de 
95% (60% em 1989). No caso de outras 
pilhas, o impacte ainda não J bem 
conhecido. 

Taxas sobre o 
ruído dos aviões 
(Holanda) 

+ 0 
Satisfatórias, em termos de geração de 
receitas. Visam cobrir o custo das medidas 
de insonorizarão em redor dos aeroportos. 

Legenda:  

+/++/+++ = efeito pequeno/médio/grande 

0 = efeito nulo ou insignificante 

? = efeito desconhecido 

 

 

No Brasil, a utilização do Direito Tributário para a preservação do meio 

ambiente aparece, por exemplo, na cobrança de IPTU mais elevado ao contribuinte 

cuja propriedade não cumpra seu dever social. Outro exemplo é o ICMS Ecológico, 

instrumento que garante ao município o repasse de uma parcela maior da 

arrecadação daquele imposto, a partir do atendimento de determinados critérios 

ambientais. 
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Embora o ICMS-E não produza efeitos sobre o comportamento do indivíduo, o 

mecanismo tem representado aumento no número de áreas protegidas nos três 

entes da federação, conforme estatísticas constantes do portal eletrônico do Brasil 

sobre ICMS Ecológico30. 

 

 

4.2 COTAS TRANSFERÍVEIS 

Certamente o exemplo internacional de maior expressividade, quanto à 

utilização dos mecanismos de cotas transferíveis, é o mecanismo referente aos 

Créditos de Carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE). Consiste de uma 

ferramenta de flexibilização prevista no artigo 17 do Protocolo de Kyoto31, através da 

qual os países comprometidos com a redução de emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEE) podem negociar o excedente da meta entre si. 

 

Através dessa estrutura, países signatários que não consigam cumprir sua 

meta de redução podem incorporar o excedente de redução de outro país, atingindo, 

em nível global, a redução fixada no protocolo. Essa alternativa só pode ser utilizada 

quando o país adquirente tiver implementado ações domésticas para a redução de 

emissões. 

 

Afora o regime do protocolo de Kyoto, existem os mercados voluntários, 

voltados para os países não signatários e que, portanto, não possuem compromisso 

de metas de redução de emissões. É o caso do Chicago Climate Exchange (CCX), 

que estabelece um compromisso de redução de emissões para membros 

voluntariamente associados, que podem variar de empresas a entidades sem fins 

lucrativos e órgãos do governo32. 

_____________ 
30

 Portal do ICMS Ecológico. Disponível em <http://www.icmsecologico.org.br/>. Acesso em 11 jun. 
2014. 
31

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Protocolo de Kyoto, 16 de março de 1998. Disponível em 
<http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/Protocolo_Quioto.pdf>. Acesso em 13 jun. 
2014. 
32

 Chicago Climate Exchange Offset Project Protocol. Disponível em 
<https://www.theice.com/publicdocs/ccx/protocols/CCX_Protocol_ODS_Destruction.pdf>. Acesso em: 
13 jun. 2014. 
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No Brasil, existe ainda o instituto da Cota de Reserva Ambiental (CRA), 

instituído pela Lei 12.65133, que possibilita o cumprimento da obrigação de Reserva 

Legal através da aquisição de cotas de proprietário rural que tenha preservado área 

superior ao limite mínimo da reserva. O mecanismo só permite a compensação se o 

imóvel rural do adquirente estiver localizado no mesmo bioma da cota de reserva 

adquirida. 

 

 

4.3 SUBSÍDIOS 

A maioria dos subsídios verificados, seja nacional ou internacionalmente, 

constituem incentivos fiscais, como é o caso da lei municipal 2.917/2014 de 

Araquari, em Santa Catarina, que prevê um desconto no IPTU para os contribuintes 

que adotarem animais abandonados34.  

 

Outras formas de subsídios aparecem na forma de incentivo à implantação de 

tecnologias e formas de produção menos danosas ao meio ambiente. No âmbito das 

Nações Unidas, tem-se o programa dos Centros Nacionais de Produção mais Limpa 

(National Cleaner Production Centres – NCPC)35, uma iniciativa conjunta da 

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP). 

 

Os principais patrocinadores do programa foram os governos da Suíça e da 

Áustria, com contribuição de outros doadores (Noruega, Itália, Eslovênia, República 

Tcheca, Espanha, Dinamarca e Holanda), instalando-se centros em mais de 45 

_____________ 
33

 BRASIL. Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Planalto. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em 15 jun. 2014. 
34

 MELLO, Jaqueline de. Araquari cria lei de proteção aos animais. Portal da Prefeitura de Araquari, 
Araquari, 28 mai. 2014. Disponível em <http://www.araquari.sc.gov.br/noticia/623>. Acesso em: 13 
jun. 2014. 
35

 The National Cleaner Production Centres (NCPCs) Network. Disponível em 
<http://www.unido.org/ncpc.html>. Acesso em 14 jun. 2014. 
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países em desenvolvimento, com o fim de disseminar experiências e qualificar 

profissionais para a produção mais limpa. 

 

Em âmbito interno, as experiências com concessão de crédito e subvenções 

costumam ser voltadas ao desenvolvimento social e econômico. Um exemplo é o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que, em sua 

concepção, no ano de 1995, disponibilizava apoio técnico e financeiro a 

empreendimentos rurais, sem especial atenção à adequação ambiental da atividade 

exercida. 

 

Com a crescente preocupação com a proteção do meio ambiente, em 200936, 

foi criado o Pronaf Sustentável, que dispõe crédito rural qualificado através de 

planos de desenvolvimento sustentável para a agricultura familiar, com gestão 

participativa dos recursos naturais, possibilitando a transição da produção 

convencional para a produção agroecológica.  

 

 

4.3 PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA) 

O conceito de pagamento por serviços ambientais é bastante genérico e, por 

essa razão, vasto, podendo compreender as mais variadas experiências, com 

diversidade de fornecedores, compradores e modos de implementação.  

 

Na Finlândia, no intuito de reduzir a perda da biodiversidade florestal, foi 

criado o programa METSO (sigla que, na língua do país, designa Programa de 

Biodiversidade Florestal para o Sul da Finlândia)37. A região do país em que as 

florestas são mais representativas é também a região com a menor extensão de 

áreas protegidas, porque é constituída por diversas propriedades privadas, 

possuindo insignificante dimensão de área púbica. A solução encontrada para a 

_____________ 
36

 BRASIL. Decreto 6.882, de 12 de junho de 2009. Planalto. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6882.htm>. Acesso em: 14 jun. 
2014. 
37

 Informações disponíveis em <http://www.metla.fi/metinfo/index-en.htm>. Acesso em 14 jun. 2014. 
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preservação da biodiversidade, nesse cenário, foi a oferta de compensação 

financeira às ações de conservação voluntárias. 

 

O governo finlandês é o comprador único do mecanismo, inexistindo 

compradores privados. Os vendedores, por sua vez, são os pequenos proprietários 

de terras. Para esse programa, a contrapartida financeira não é baseada em 

resultados concretos sobre a preservação da biodiversidade, mas sim na adoção de 

práticas voltadas para o aumento ou a manutenção dos processos ecossistêmicos.  

 

Existe um forte sistema de monitoramento destinado à fiscalização e à 

apuração de resultados, com a elaboração de relatórios anuais informando os 

impactos sociais, ecológicos e econômicos do projeto. Rui Ferreira dos Santos narra 

que, apenas na fase piloto do projeto METSO, mais de seis mil hectares de floresta 

foram conservados. Entre 2008 e 2009, 13.660 hectares de florestas comerciais 

foram incorporados como áreas estritamente protegidas, e outros 18.900 hectares 

foram conservados através de exploração sustentável38. 

 

Na Costa Rica, com os objetivos de mitigar a emissão de gases de efeito 

estufa, de preservar a qualidade da água, de conservar a biodiversidade e de manter 

a beleza paisagística, foi criado o Programa de Pagos por Servicios Ambientales 

(PPSA)39. Assim como no caso referente à Finlândia, os serviços são pagos a partir 

da adoção de práticas voltadas à conservação, e não de resultados.  

 

O principal comprador, aqui, é o contribuinte, já que o projeto é financiado 

amplamente pela arrecadação de imposto incidente sobre produtos derivados do 

petróleo, denominado imposto ecológico. Também podem haver compradores 

privados para serviços individuais, especialmente os referentes à proteção da água, 

como empresas locais que transferem fundos para a preservação de bacias 

hidrográficas de especial interesse. Os vendedores são os proprietários de terras 

dispostos a adotar práticas para aumentar a provisão dos serviços ecossistêmicos. 

_____________ 
38

 SANTOS, Rui Ferreira dos. Lições de experiências internacionais de uso de pagamento por 
serviços ecossistêmicos. Diálogos Setoriais, Estudo 1, Segundo relatório, 2012. p. 34. 
39

 ZÚÑIGA, Jorge M. Rodriguez. Pago por los serviços ambientales: la experiência de Costa 
Rica. FAO Document Repository, 2003. Disponível em 
<http://www.fao.org/docrep/005/y4744s/y4744s08.htm>. Acesso em 13 jun. 2014. 
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Engenheiros florestais certificados pela instituição responsável pelo programa 

realizam avaliação e monitoração de resultados, e, no caso de um participante não 

honrar seu compromisso de preservação, o mesmo fica privado de receber futuros 

pagamentos. Ao longo de mais de dez anos de vigência desse instrumento, a Costa 

Rica, que possuía um dos mais altos índices de desmatamento do mundo, viu a taxa 

anual de depredação cair a patamar inferior a 0.5% ao ano. O resultado positivo, no 

entanto, não pode ser atribuído exclusivamente ao programa analisado, já que, 

concomitantemente a ele, políticas de comando e controle foram implementadas no 

país. 

 

Outra experiência relevante é a do Moçambique, com o projeto Sofala. Essa 

política visa não só a reduzir emissões provenientes do desmatamento e conservar 

a biodiversidade, mas também a reduzir a pobreza e a promover o desenvolvimento 

sustentável. Destinado aos residentes do Parque Nacional da Gorongosa, que 

ambientou diversos conflitos armados durante a guerra civil no país, o programa 

tenta superar o desafio de conciliar a preservação dos recursos naturais ali 

existentes e o desenvolvimento das comunidades locais. 

 

O projeto funciona através da geração de Verified Emission Reductions 

(VER): a população local do parque adota medidas de redução de emissões, por 

meio do cultivo de árvores, para depois vender os créditos de carbono aos 

compradores voluntários; a receita é revertida para o próprio programa, funcionando 

de maneira cíclica. O objetivo não é apenas ambiental, mas também social, visando 

a reverter a tendência ao desmatamento e à pobreza. 

 

Os pagamentos, nesse caso, são baseados no potencial de sequestro de 

carbono do sistema implementado, e não em medições efetivas. Os compradores do 

esquema são indivíduos ou organizações que adquirem certificados VER, e os 

vendedores, os pequenos proprietários de terras situadas no parque nacional. O 

projeto tem apresentado resultados positivos, permitindo o aumento da renda da 

população local, além da exploração sustentável do parque, sem que haja 

comprometimento de recursos naturais. 
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No Brasil, o primeiro programa certificado internacionalmente voltado para o 

pagamento de serviços ambientais é o chamado Bolsa Floresta. Criado no estado do 

Amazonas, a política visa à redução da pobreza, ao desenvolvimento sustentável e 

ao fim do desmatamento, oferecendo recompensa às populações tradicionais que 

preservam a floresta e os respectivos serviços. 

 

O programa possui diversas modalidades o Bolsa-Floresta social, Bolsa-

Floresta renda, Bolsa-Floresta associação e o Bolsa-Floresta familiar. Os três 

primeiros mecanismos se referem a investimentos anuais na unidade de 

conservação, destinados à inclusão social, capacitação dos indivíduos e melhoria na 

qualidade de vida; apenas o quarto mecanismo é que se caracteriza efetivamente 

como pagamento por serviços ambientais. 

 

O Bolsa-Floresta familiar prevê o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais) às 

mães de família residentes em unidades de conservação de uso sustentável que se 

comprometam a promover a conservação do meio ambiente local. O financiamento 

dessa política se dá através dos dividendos de um fundo permanente criado com as 

doações do governo do Amazonas, do Banco Bradesco e da Coca-Cola Brasil, cada 

uma no valor de 20 milhões. 

 

Os resultados do programa são positivos: a taxa de desmatamento nas 

unidades de conservação atendidas pelo programa é menor do que a taxa referente 

às unidades não atendidas, havendo também redução nos focos de queimada. As 

comunidades atendidas se declaram satisfeitas com o programa, conforme pesquisa 

publicada pela Fundação Amazonas Sustentável40. 

 

Embora tenham sido verificados resultados positivos em todos os programas 

de pagamento por serviços ambientais, a principal crítica ao mecanismo é o caráter 

efêmero da solução: enquanto persistirem os pagamentos, persistem as medidas de 

proteção; ao cessarem os pagamentos, no entanto, o status quo ante seria 

_____________ 
40

 Informações extraídas do portal da Fundação Amazonas Sustentável. Disponível em  <http://fas-
amazonas.org/bolsa-floresta-familiar/>. Acesso em 12 jun. 2014. 
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restabelecido, porquanto a motivação do protetor, aqui, não seria a conservação dos 

processos ecológicos, mas sim a retribuição financeira. 
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4 CONCLUSÃO 

Conforme analisado no desenvolvimento deste trabalho, as ferramentas de 

comando e controle, embora sejam necessárias para a proteção do meio ambiente, 

porquanto impõem um necessário limite inflexível à utilização dos recursos naturais, 

quando consideradas isoladamente, não se mostram suficientes a implementar o fim 

pretendido, qual seja o de promoção da qualidade ambiental. 

 

Isso porque a imposição de proibições e de sanções representa apenas uma 

limitação, falhando no aspecto de estimular o indivíduo a empregar qualquer esforço 

para poluir menos, para aquém do limite permitido. A necessária mudança de 

comportamento da coletividade, portanto, só pode decorrer de medidas de 

conscientização e de estímulo à conduta desejada. 

 

Os instrumentos econômicos de proteção ao meio ambiente surgem, então, 

para complementar as ferramentas de comando e controle, desempenhando o papel 

de tornar interessante a preservação dos recursos naturais e desinteressante a 

conduta contrária, estimulando o empreendedor não só a respeitar os limites 

impostos pelo órgão ambiental, mas também a buscar maneiras de reduzir ainda 

mais o impacto produzido sobre o meio ambiente. 

 

Esse efeito sobre o poluidor é atingido através da equiparação do preço do 

produto ou do recurso natural utilizado ao seu valor social. Trata-se de uma 

ferramenta de internalização da externalidades, quer sejam positivas – caso em que 

a internalização é realizada através de alguma forma de subsídio –, quer sejam 

negativas – caso em que internalização se dá através do acréscimo de um custo. 

 

Através desse mecanismo, a promoção da qualidade ambiental ocorre sem 

que a liberdade individual seja excessivamente reduzida, uma vez que fica a critério 

do poluidor, dentro de um limite razoável garantido pelas ferramentas de comando e 

controle, adotar a conduta que lhe parecer mais vantajosa, a partir dos estímulos de 

mercado. 
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As experiências de aplicação dos instrumentos econômicos demonstram a 

sua eficácia no que toca ao objetivo de reduzir emissões poluentes, restando apenas 

ponderar quanto à sua capacidade de modificar definitivamente a relação do 

indivíduo com o meio ambiente. De uma perspectiva utilitarista, é inegável o 

benefício auferido da implantação de políticas que ofereçam vantagens materiais ao 

preservador: ainda que a motivação do agente não seja a promoção da qualidade 

ambiental, e sim eventual compensação financeira recebida, o resultado de 

diminuição de desmatamento e de poluição é verificado. 

 

Por isso, é seguro afirmar que nenhuma abordagem se sustenta 

isoladamente. A educação e a conscientização da população é certamente o 

instrumento mais poderoso, mas, conforme exposto, não representa a resposta 

imediata necessária à degradação acelerada do meio ambiente. Por sua vez, os 

instrumentos de comando e controle são indispensáveis, porque impedem o 

retrocesso social. Finalmente, os instrumentos econômicos complementam as outras 

duas formas de proteção, uma vez que produzem resultados a curto prazo e 

garantem a preservação ambiental para além das metas estabelecidas nas normas 

de proibição. 
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